شامره یکصد و هشتاد و نه ،بهمن ماه  15 ،98صفحه
در ویژه نامه این شماره از ماهنامه
رساناب می خوانید:

پیام ماه:
«این انقالب ،بی نام خمینی(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست».
مقام معظم رهربی ( مد ظله العالی)

مانور سراسری سیالب ،طرح
گسترش سواد آبی

رویدادها :مسابقات ورزشی یادواره امیر سرلشگر شهید حسین عالیی ( صفحه )2

همزمان با دهه مبارک فجر

فاز نخست خط انتقال آب سد دوستی به
سرخس به بهره برداری رسید

فاز نخست خط انتقال آب سد دوستی به سرخس
همزمان با دهه مبارک فجر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی و با
حضور استاندار خراسان رضوی ،مدیرعامل شرکت آب

منطقه ای ،قاضی زاده نماینده مردم سرخس و جمعی
از مسئولین محلی فاز نخست خط انتقال آب سد
دوستی به سرخس به بهرهبرداری رسید.
«محمد عالیی» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در مراسم بهره برداری از این طرح
گفت :فاز نخست خط انتقال آب سد دوستی به
سرخس به طول  ۴۰کیلومتر با اعتبار  ۲۱میلیارد
تومان اجرا شده است؛ در این طرح انتقال و تصفیه
 ۵میلیون مترمکعب آب در سال برای تامین بخشی
از آب شرب شهر سرخس مدنظر است و از محل سد

محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در مراسم آغاز عملیات اجرایی
ساماندهی اضطراری رودخانه فاروب رومان نیشابور در
جمع مردم و مسئولین نیشابور ضمن تبریک چهل و
یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و گرامیداشت
این ایام گفت :پس از انقالب  ۳۵سد بزرگ در استان
با ظرفیت تنظیمی یک میلیارد و  ۵۷۰میلیون متر
مکعب ساخته شد در حالی که پیش از آن تنها سه
بند آبی گلستان ،فریمان و کمایستان در این استان
وجود داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در مراسم آغاز طرح ساماندهی
اضطراری رودخانه فاروب رومان نیشابور افزود :هم
اکنون حدود  ۱۷۰بند انحرافی در استان وجود دارد و
میزان اعتبار آب منطقه استان خراسان رضوی امسال
 ۹۰میلیارد تومان است که از این میزان  ۴۰میلیارد
تومان تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد :از این میزان  ۲۷میلیارد تومان برای
نیشابور در نظر گرفته شده که  ۱۴میلیارد تومان آن
تخصیص یافته است و تا پیش از فصل سیالب عملیات
الیروبی رودخانه فاروب رومان باید به اتمام برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
طرح ساماندهی اضطراری رودخانه فاروب رومان نیشابور
تا مهرماه سال آینده به پایان میرسد و در صورتی که
این میزان برای اتمام عملیات اصالح و الیروبی کافی
نبود از سایر منابع هم جایگزین خواهد شد.
یاد اوری اینکه آبخوان نیشابور یکی از بحرانیترین
آبخوانهای کشور است ،گفت :آبخوان زیرزمینی
نیشابور یکی از بحرانیترین آبخوانهای زیرزمینی
کشور است که در آن میزان برداشت ساالنه آب نسبت
به تغذیه بسیار بیشتر است که نسبت بسیار خطرناکی
است.
عالیی افزود :میانگین اُفت سطح آب زیرزمینی در

نیشابور در برخی
سالها به یک و نیم متر
رسیده است که موجب وارد آمدن خسارات عظیمی به
بخش کشاورزی ،صنعت و آب شرب نیشابور میشود.
وی اضافه کرد :در سال  ۱۳۷۴طرح تغذیه مصنوعی
سفرههای آب زیرزمینی در این بخش ایجاد شد که
عملکرد بسیار خوبی داشته است و در سیالب اخیر
رودخانه فاروب رومان بیشترین میزان حجم آب یعنی
 ۱۲۰متر مکعب در ثانیه را تجربه کرد که از این طریق
حدود  ۲۵مترمکعب به سفرههای آب زیرزمینی تزریق
شد و مابقی آن به کال نانوا و جنگل انتقال یافت.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
ظرفیت کال نانوا حدود  ۶۰مترمکعب در ثانیه بوده
است که به دلیل تجاوزهای گسترده به حریم آن به 5
مترمکعب در ثانیه رسیده و دیگر این شاخه از رودخانه
فاروب رومان قدرت انتقال سیالب را ندارد.
عالیی افزود :به دلیل بیبرنامگی و ضعف عملکرد،
رودخانه فاروب رومان از یک فرصت به یک تهدید
تبدیل شده که برای رفع این تهدید باید طرح
آبخوانداری و آبخیزداری در قسمت باالدست این
رودخانه به طور کامل اجرا شود تا از حرکت سیالب
جلوگیری شود و در قسمت پایین دست هم باید طرح
تغذیه مصنوعی سفرههای زیرزمینی توسعه یابد.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای در پایان سخنان خود ضمن تشکر از
همکاری خوب مسوولین شهر ،خاطر نشان کرد در
غفلت آب منطقه ای و مسئولین شهر از جمله شهرداری
و سایر سازمانها سه دانشگاه در بستر رودخانه فاروب
احداث شد و به دانشجویان خطر سیالب هم تدریس
می شود.
در ادامه مراسم علی محمد سیفی مدیر این طرح
ساماندهی و عالج بخشی و انتقال ایمن سیالب را از
اهداف اصلی این پروژه عنوان کرد.

دوستی واقع در  ۷۵کیلومتری جنوب شهر سرخس
اجرا شده است.
وی افزود :مرحله دوم طرح شامل احداث تصفیه خانه
و  ۳۵کیلومتر خط انتقال با قطر  ۵۰۰و  ۶۰۰میلیمتر
می باشد.
گفتنی است کلنگ پروژه تکمیل ابنیه کانالهای
پراکنده درجه یک و دو شبکه آبیاری سد دوستی با
هدف رساندن آب سد دوستی به کشاورزان روستاهای
سرخس نیز توسط استاندار خراسان رضوی در
شهرستان سرخس به زمین زده شد.
«مصطفی احمدی مهر» مدیر پروژه شبکه آبیاری و
زهکشی اراضی پایاب سد دوستی نیز گفت :این شبکه
آبیاری و زهکشی در مجاورت شهرستان سرخس و با
وسعت  ۳۱۹۰۰هکتار در محدوده دشت سرخس قرار
دارد.
اعتبار این پروژه  ۲۷میلیارد تومان است که  ۱۳میلیارد
تومان آن برای امسال تخصیص داده شده است و تا دو
سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

گ در خراسان رضوی ساخته شده است
پس از انقالب  ۳۵سد بزر 

علیرضا قامتی فرماندار نیشابور در این مراسم طی
سخنانی کوتاه از فعالیت و اعتبارات اختصاص یافته
و همکاری شرکت آب منطقه ای استان تشکر کرد و
افزود :متاسفانه اذعان داریم که یکی از خیابانهای
اصلی نیشابور در حریم رودخانه قرار گرفته است.
فرماندار نیشابور گفت ۳۵ :درصد از کل اعتبارات آب
منطقه ای استان به طرح ساماندهی اضطراری رودخانه
فاروب رومان نیشابور اختصاص یافته که نشان دهنده
اهمیت آن است.
علیرضا قامتی افزود :یکی از فرصتهای بزرگ برای
نیشابور رودخانه پر آب فاروب رومان است و بروز
سیالبها در محدوده این روخانه ناشی از تغییر در
مسیر و تجاوز به حریم آن بوده که باید مدیریت شود.
وی اظهار داشت :اجرا شدن طرح ساماندهی اضطراری
رودخانه فاروب رومان نیشابور بسیاری از مشکالت را
خواهد کاست ولی جوابگوی همه دغدغهها نیست چرا
که در سالهای گذشته بهدلیل بی توجهی و بی برنامگی
یکی از خیابانهای اصلی شهر نیشابور در بستر رودخانه
فاروب رومان ساخته شده است.
او اضافه کرد :طی هماهنگی ای که با دفتر فنی
استانداری و آب منطقه ای انجام شده در طرح تفصیلی
شهر نیشابور بازنگری میشود .در پایان کلنگ زنی
ساماندهی اضطراری پروژه با حضور مردم محلی و
مسئولین استان و شهرستان به زمین زده شد.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

ناکارآمدی در بخشی از دولت نباید موجب نارضایتی مردم از نظام شود /خدمت بی منت
به مردم وظیفه اصلی مسئوالن است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با اشاره به اینکه
ناکارآمدی در بخشی از دولت
نباید موجب نارضایتی مردم از

نظام شود ،گفت :مدیران باید با خدمت بی منت به
مردم و مبارزه با فساد راه شهیدان را ادامه دهند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در مراسم افتتاحیه مسابقات
ورزشی دهه فجر یادواره امیر سرلشگر شهید حسین
عالیی که با حضور امرای ارتش مسئولین بنیاد شهید
و خانواده شهدا پیشکسوتان ورزش استان برگزار
شد ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر ،اظهارکرد :شهدا
بزرگترین سرمایه اجتماعی ما هستند و مدیون آنان
هستیم .وی با بیان اینکه شهیدان همیشه زنده و
شاهد اتفاقات ،رفتار و گفتار ما هستند ،افزود :امنیت
به سادگی نصیب ما نشده است اگر درگام اول انقالب
بحث پایداری و تثبیت نظام مدنظر بود امروز در
چهلمین سالگرد انقالب با انبوهی از پرسش ها توسط
مردم مواجه هستیم .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با اشاره به اینکه ناکارآمدی بخش
دولتی نباید موجب سلب اعتماد مردم به نظام و انقالب

شود ،گفت :شهدا به میثاق خود با خدا عمل کردند و
در حال حاضر نوبت ما است که با کار ،تالش و تولید و
خدمت بی منت با مردم و مبارزه با فساد راه شهیدان را
ادامه دهیم .عالیی گفت :مدیرانی که به تعهدات خود

عمل نکنند اگر در پست مدیریت باقی بماند به نظام و
تمام مردم خیانت کرده اند واگر باعث نارضایتی مردم
شوند جایگاهی در پیشگاه خداوند نخواهند داشت.
وی ادامه داد :در سال جاری شرکت آب منطقه ای به
عنوان مجموعه ای موفق و سربلند در همه زمینه ها
در استان عملکرد بسیار خوبی داشته است همچنین
توسط وزارت نیرو در سطح کشور به عنوان شرکت برتر
آب منطقه ای انتخاب شده ایم .مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه همان طور که
برای آراستگی روح تالش می کنیم باید با ورزش به
جسم هم توجه کنیم ،گفت :فردوسی شاعر بزرگ به
درستی به قداست روحی و پرورش تَن در شاهنامه
اشاره کرده است .وی ادامه داد :نیاکان ما با اشعار
حماسی خود ارتباط معناداری میان حضرت علی (ع)
و پهلوان نامی اسطوره ای ایران ،رستم دستان برقرار
کرده اند.

هم زمان با گرامی داشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در گفت و گو با عالیی مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی مطرح شد:

خراسان رضوی روی ریل توسعه یافتگی منابع آبی /اجرای 28پروژه آبرسانی،
 20شبکه آبیاری و احداث  33سد مخزنی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی با گرامیداشت چهل
و یکمین سالگردپیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
ایران ،انقالب اسالمی را یکی از معجزات قرن دانست
و افزود :امام خمینی «ره» با ایمان راسخ و اعتماد به
نیروی عظیم مردمی توانست بزرگترین موانع موجود
در مسیر راه پیروزی انقالب را بردارد و با این کار خود
درس بزرگی به تمامی مسئولین داد که اگرمردم در
صحنه های انقالب حضور نداشته باشند بایستی
مسئوالن در عملکرد خودتجدید نظر نمایند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی محمد عالیی با بیان این مطلب از اجرای

28پروژه ابرسانی 20،شبکه آبیاری و احداث  33سد
مخزنی در استان بعد از پیروزی انقالب اسالمی خبر
داد.
وی با اشاره به اینکه شرکت باید تمام تالش خود را در
راستای حل مشکالت ارباب رجوع در کوتاه ترین زمان
داشته باشد افزود :نیاز های مردم به سمت شماجزو
برکات و نعمات الهی است که باید قدر بدانید
اجرای 28پروژه آبرسانی 20،شبکه آبیاری و
احداث  33سد مخزنی
وی یاداور شد:شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با هدف تامین آب شرب زائران و مجاوران بارگاه
منور حضرت ثامن الحج علی بن الموسی الرضا (ع)

و همچنین تامین آب مورد نیاز در بخش کشاورزی و
صنعت اقدام به احداث  33سد مخزنی با حجم ذخیره
 1658میلیون متر مکعب ،که در این راستا سدخاکی
با هسته رسی ابیورد درگز با حجم مخزنی  43میلیون
متر مکعب و 31میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم
با حضور اردکانیان وزیر نیرو در سال  98افتتاح و به
بهره برداری رسید.
وی خاطر نشان کرد :در همین راستا با هدف جلوگیری
از هدر رفت روان آب ها  ،سیالب ها و تامین آب
شرب و کشاورزی شهروندان استان سد خاکی شوریجه
با حجم مخزنی 200میلیون متر مکعب و  27میلیون
متر مکعب آب قابل تنظیم در سال  1400به افتتاح
خواهید رسید.
وی اظهار داشت :به همت کارشناسان و متخصصان
شرکت آب منطقه ای استان  28پروژه آبرسانی به

شهر ها و صنایع و همچنین اجرای  30شبکه آبیاری
و زهکشی طی چهل و یک سال بعد از پیروزی انقالب
اسالمی در استان به بهره برداری رسید.
وی خاطر نشان کرد 28 :پروژه آبرسانی به شهرها و
صنایع استان به طول بالغ بر  901کیلومتر و با حجم
انتقال  318میلیون متر مکعب آب ،بخشی دیگر از
خدمات شرکت اب منطقه ای استان در طول چهل و
یکمین سال انقالب اسالمی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی
خاطرنشان ساخت :با توجه به توزیع نامتوازن مکانی
و زمانی نزوالت جوی در سطح خراسان رضوی و به
منظور تامین آب پایدار و یکنواخت در طول سال برای
مصارف مختلف اعم از کشاورزی ،شرب ،خدمات و
صنعت؛ و تامین امنیت آبی برای مردم شریف استان
طرح ها و پروژه های متعددی از جمله خط انتقال آب
دریای عمان به استان،طرح سازگاری با کم ابی ،تقویت
تشکل های روستایی برای تصدی گری مدیریت آاب و
همچنین نصب کنتورهای هوشمند و انسداد چاه های
آب غیر مجاز با مشارکت دستگاه قضا پیش بینی شده
است.
وی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرحهای مربوطه و
ارتقای بهرهوری در بخش آب شرق کشور ،چالش آب
از لیست مشکالت این منطقه حذف شود.
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بی تفاوتی و نداشتن رفتار مسئوالنه آفت رفتار اجتماعی در حوزه نظام اداری است
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات،
توسعه مدیریت و تحول اداری
شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت:
یکی از آفت های رفتار اجتماعی
در حوزه نظام اداری ،بی تفاوتی و
بی مسئولیتی افراد است ،مدیران باید
رویکرد مسئوالنه و کارآمدتری را در
حوزه فعالیت خود داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی،
سید حسن مهدوی فر در نشست
منطقه ای فناوری اطالعات و توسعه
مدیریت «رویکردها و اقدامات» که
در سالن جلسات این شرکت برگزار
شد ،اظهار کرد :یکی از اهداف کالن
برگزاری این نشست نقش راهبری و نظارت عمومی
شرکت مادر به لحاظ ساختاری و اساسنامه ای است که
وظایف و تکالیف شرکت ها را تبیین و بیان کنیم تا آنها
بدانند که چه اقداماتی را باید در چه زمانی انجام دهند.
وی با بیان اینکه ما باید نتایج مصوبات را پیگیری کنیم،
افزود :حسابداری عملکرد نیز باید انجام شود که ما
در پایان هر دوره بدانیم چه تعداد از مصوبات انجام و
اجرا شده است ،گزارش عملکرد هر شرکت به صورت
محرمانه برای دفتر فناوری اطالعات ،توسعه مدیریت و
تحول اداری ارسال و در ارزیابی سالیانه امتیاز دهی ها
انجام شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،توسعه مدیریت و تحول
اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد :تقویت
فرهنگ پاسخگویی و شفافیت عملکردی در حوزه
برنامه ریزی باید در دستور کار شرکت ها قرار بگیرد که
در این نشست ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مجامع و جلسات عمومی ما مشکل

اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران
ابراز کرد :توجه به مصوبات شورا
توسط معاونان و مدیران برنامه ریزی
نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه از سال  93تاکنون
چالش ها و مشکالت شرکت ها را
در حوزه فناوری و اطالعات پاالیش
کردیم ،عنوان کرد :باید مشخص شود
که طی یکسال هر شرکت چه میزان
به تحول اداری و استفاده از فناوری
اطالعات استفاده کرده است.
مهدوی فر با اشاره به فرامین مقام
معظم رهبری در دیدار با اعضای
هیئت دولت تاکید کرد :ما باید به
توانمندی های حوزه کاری خود باور
دارد ،گفت :اینکه هر کدام از معاونان و مدیران بخواهند
در  20دقیقه گزارش  200روزه خود را ارائه کنند،
غیر منطقی است ،در حالیکه برای هر شرکت باید یک
روز کاری تعیین شود تا مجمع بتواند خروج عملکرد
مناسب داشته باشد.
مهدوی فر ابراز کرد :تعامالت سازنده و دو سویه باید
بیشتر شود ،به همین منظور دیگر در جلسات مجمع
عمومی شرکت نمی کنیم ،طی ممیزی های عملکردی
که ابتدای سال برای ارزیابی شرکت ها را انجام
می دهیم ،نظرات پیشنهادی خود را یادداشت و به
مجمع ارائه می کنیم.
وی عنوان کرد :در بخش نقش های مدیریتی ما به
دنبال این هستیم که وجود کار برنامه ای به معنای
خاص و عام ،نظارت و استفاده از فناوری در اقدام و
عمل مدیران برنامه ریزی و فناوری اطالعات وجود
دارد یا خیر.
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،توسعه مدیریت و تحول

تقدیر از طرح های کالن حوزه فناوری و اطالعات شرکت های آب منطقه ای کشور
در سالن جلسات این شرکت با اشاره به
محورهای حوزه فناوری اطالعات در
وزارت نیرو اظهار کرد :متاسفانه در حال
حاضر ساختار غیرمتمرکز و پراکنده ای
در شرکت های وزارت نیرو وجود دارد که
در راستای رفع این مشکل چندین محور
و برنامه تعیین شده است.
وی افزود :نقش و جایگاه فناوری اطالعات
در سیاست های کالن ،توسعه و سرمایه
گذاری در جذب و حفظ منابع انسانی،
پایش آنالین شاخص های شبکه ،معماری
مدیرکل فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو گفت:
مدیران و معاونان بخش فناوری و اطالعات شرکت ها
تا پایان خردادماه سال آینده طرح های کالنی که در
حوزه فناوری انجام دادند را ارسال کنند تا طی یک
همایش ضمن تقدیر از عملکرد آنها ،دیگر شرکت ها نیز
بتوانند از تجربیات موفق آنان استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،دهستانی در نشست منطقه ای فناوری
اطالعات و توسعه مدیریت «رویکردها و اقدامات» که

سازمانی ،امنیت اطالعات ،سیستم های اطالعاتی
یکپارچه و شبکه زیر ساخت اختصاصی از جمله این
برنامه ها است.
مدیرکل فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو با اشاره
به مبحث امنیت اطالعات ادامه داد :کارکنان صنعت
هنوز در حوزه های امنیت اطالعات ،فناوری اطالعات و
مدریت اطالعات به صورت حرفه ای آموزش ندیده و به
بلوغ کامل نرسیده اند.
وی گفت :در حالیکه صنعت آب و برق به عنوان بنیادی

داشته باشیم و مشکالت و مسائل را رفع کنیم.
وی به اهمیت اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت:
نظرسنجی ها و ارزیابی ها باید به صورت دوره ای
توسط شرکت های آب منطقه ای انجام شود ،در غیر
این صورت مشارکت مردمی و اعتماد عمومی را از
دست می دهیم.
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات ،توسعه مدیریت و تحول
اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه
بین رضایتمندی مردم و کارکنان رابطه مستقیم وجود
دارد ،ابراز کرد :باید برای این موارد برنامه و طرح داشته
باشیم تا سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه بی تفاوتی و بی مسئولیتی یکی از
آفات رفتار اجتماعی در نظام اداری است ،تصریح کرد:
به طور مثال اگر شما که امروز مسئول هستید ،سد را
نبندید ،فردا سیالب که آمد ،همه را دچار مشکل و
چالش می کند؛ بنابراین مدیران ما باید مسئوالنه تر
نسبت به حوزه فعالیت های خود را دنبال کنند.
ترین و اصلی ترین صنعت زیرساختی کشور در زمینه
امنیت اطالعات دارای مخاطرات باال و ریسک بسیار
است.

دهستانی با بیان اینکه شرکت ها دارای سیستم های
اطالعاتی متنوع و جزیره ای هستند و سیستمی که
بتواند به صورت مرکزی تحت قالب  SDIیکپارچه و
همسو با  SDIملی ،صنعت را از جنبه اطالعات مکانی
و توصیفی مدیریت کند وجود ندارد ،افزود :در این
خصوص مشکالت متعددی ایجاد شده است.
وی عنوان کرد :نبود شفافیت در میزان صحت
داده های موجود ،نبود وجود سیستم های اطالعاتی
با سطح بلوغ یکسان در واحدهای زیرمجموعه وزارت
نیرو و مشکالت ناشی از نبود یکپارچگی سیستم های
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اطالعاتی در داخل هر سازمان شامل افزونگی داده،
مغایرت های اماری و غیره از جمله این مشکالت است.
مدیرکل فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو خاطرنشان
کرد :با وجود زیرساخت های مخابراتی گسترده در
شبکه آب و برق (نظیر فیبر نوری اختصاصی برق)،
بهره برداری مناسب برای ایجاد شبکه اختصاصی
منطقه ای شرکت های تابعه و شبکه اختصاصی وزارت
نیرو محقق نگردیده است.
وی ابراز کرد :این موضوع عالوه بر تاثیر در امنیت

و کارایی سرویس های فناوری اطالعات مانع اجرا و
تحقق سیستم های اطالعاتی و یکپارچه و بهره برداری
از روش های رایانش ابری برای توزیع سرویس ها
گردیده است.
دهستانی اضافه کرد :ایجاد بستر متمرکز سامانه هوش
تجاری و داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر مکان مطابق
با تعریف شاخص های کلیدی و گزارش های مورد
نیاز با دید مدیریت کالن شبکه از دیگر راهکارها و
برنامه های حوزه فناوری اطالعات می باشد.

وی با اشاره به مغفول ماندن طرح ها و پروژه های
کالن حوزه فناوری و اطالعات در پویش الف ،ب ،ایران
اظهار کرد :مدیران و معاونان بخش فناوری و اطالعات
شرکتها تا پایان خردادماه سال آینده طرح های کالنی
که در حوزه فناوری انجام دادند را ارسال کنند تا طی
یک همایش ضمن تقدیر از عملکرد افراد و شرکتها،
دیگر شرکت ها نیز بتوانند از تجربیات موفق آنان
استفاده کنند.

 76درصد کشاورزان و شهروندان خراسانی از عملکرد شرکت آب منطقه ای رضایت دارند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه مردم به عمل و نه سخنان مدیران و مسئوالن توجه
می کنند ،گفت :خوشبختانه براساس نظرسنجی مردمی که انجام شده  76درصد کشاورزان و شهروندان خراسانی
از عملکرد این شرکت رضایت دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالئی در نشست منطقه ای فناوری اطالعات
و توسعه مدیریت «رویکردها و اقدامات» که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد ،ضمن تبریک والدت حضرت
فاطمه(س) اظهار کرد :متاسفانه رویکرد مدیران کشور ما در سطح کالن تنها طرح مسئله و مشکالت در حوزه
صنعت آب بوده است درحالیکه باید رویکرد عملیاتی و رفع مسئله را سرلوحه کار خود قرار بدهند.
وی با بیان اینکه مسئله آب در خراسان رضوی با موضوع امنیت اجتماعی گره خورده است ،افزود :این موضوع با استفاده از نیروی انتظامی و سر و صدا قابل حل نیست بلکه
باید محترمانه با مردم و کشاورزان گفتگو کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد :این شرکت خود را موظف کرد که نخست هرگونه آب فروشی و چاه غیر مجاز نداشته باشد و دوم برگزاری
نشست های هفتگی با تشکل های کشاورزان برای رفع مسائل و مشکالت بود.
وی با اشاره به تصویب سند سازگاری با کم آبی عنوان کرد :براساس این سند تا سال  1405کسری مخزن آب صفر خواهد شد و ناظر اجرای سند سازگاری باکم آبی نیز
دانشگاه فردوسی و تشکل های کشاورزی هستند .عالئی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت 590 :میلیارد مکعب آب از محل
تفاوت پروانه جدید با پروانه اولیه در بخش کشاورزی اضافه برداشت می شود که با همکاری کشاورزها مقرر شد تا این بخش نیز اصالح شود.
وی با تاکید بر کوچک شدن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :یکی از اقداماتی که برای جلوگیری از فسادهای اداری در این شرکت انجام شد ،اسکن تمام
پرونده ها بود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،مجهز شدن چاه ها به کنتور را ضروری دانست و اعالم کرد :از  16هزار چاه در سطح استان در حال حاضر 13
هزار چاه مجهز به کنتور هستند ،از این طریق کشاورزان می توانند نحوه مصرف خود را رصد و مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه در یکسال گذشته  358میلیون متر مکعب آب کمتر توسط کشاورزان برداشت شده است ،اظهار کرد :همچنین توانستیم با همکاری کشاورزان  200حلقه
چاه غیرمجاز را پرو مسلوب المنفعه کنیم.عالئی با اشاره به اینکه مردم به عمل مسئولین و نه سخنان آنها توجه می کنند ،ابراز کرد :خوشبختانه براساس نظر سنجی صورت
گرفته در حال حاضر  76درصد مردم و کشاورزان از عملکرد شرکت آب منطقه رضایت دارند.

مشترکات زیاد دولت افغانستان و ایران در تمام زمینه ها بویژه در بخش مدیریت آب های
مرزی باید جلوی زیاد خواهی دشمنان را بگیرد

محمد عالیی در دیدار با سلطان محمود محمودی
مشاور ارشد وزارت انژی و آب افغانستان اشتراکات
فرهنگی و قومیتی را یکی از اصلی ترین عوامل اتحاد
دو کشور همسایه دانست  .وی ضمن خوشامد گویی
به هیأت افغانی ؛ فرهنگ ،دین و تاریخ مشترک و
آب و هوای همانند را یکی از بستر های مناسب برای
حل مسایل روز دانست که همین امر باعث شده بود
نیاکانمان در تاریخ کهن دو کشور با کمک هم مسابل
روز شان را حل کرده اند ،که ماهم باید فرزندا ن زمان
خودمان باشیم که ب کمک هم و با درک و هم و زبان
مشترک مسایل روزمان را به نفع مردم دو کشور حل
کنیم .
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت
آب و هوای دشت های هرات و مشهد و مسایل این دو
بسیار مشابه هم هستند و می توانیم بر مبنای خرد
جمعی و احترام متقابل گفت و گوی مشترکی برای حل
مسایل این دو حوزه آبریز تهیه و اجرا کنیم .
در این جلسه سلطان محمود محمودی مشاور ارشد
وزارت انرژی و آب افغانستان نیز ضمن تشکر از کشور
و مردم ایران اظهار امید واری کرد بحث مدیریت آب

مدیر امور آب درگز با اعالم این خبر گفت :با تالش و
پیگیری بی وقفه گروه های گشت و بازرسی و همکاری
امور قضایی و نیروی انتظامی و همچنین اعضای شورا و
دهیاری روستاها کلیه چاه های غیرمجاز شناسایی شده
مسدود و از برداشت غیرمجاز  ۲۳۰هزار و  ۴۰۰متر
مکعب آب جلوگیری شد.

در نوار مرزی بتواند باعث تقویت دوستی بین مردم دو
کشور بویژه استانهای هم جوار دو کشور گردد.

انسداد  ۳۲حلقه چاه غیرمجاز در درگز
از ابتدای سال جاری تاکنون  ۳۲حلقه جاه غیرمجاز در
درگز مسدود شد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در راستای طرح سازگاری
با کم آبی و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در ده ماه
سال جاری  ۳۲حلقه چاه غیرمجاز در درگز شناسایی
و مسدود شد.

«ابوالفضل بزرگی» با بیان اینکه امور آب درگز از برنامه
انسداد چاه های غیرمجاز جلوتر است افزود :برنامه
هدف در سال  ۹۸برای انسداد چاه های غیرمجاز ۲۷
حلقه است و ما تاکنون با این تعداد مسدودسازی از
برنامه هدف پیشی گرفته ایم.
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معاون آب و آبفای وزیر نیرو در خراسان رضوی:

استفاده بهینه از آب در بخش شرب و کشاورزی اولویت خراسان رضوی است
معاون آب و آبفای وزیر نیرو در جلسه انسجام بخشی
استان خراسان رضوی گفت :اولویت خراسان رضوی
استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی و شرب و
همچنین استفاده از پساب است .بهگزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
«قاسم تقیزاده خامسی» با اشاره به یکپارچه سازی
شرکتهای آب و آبفا ،این طرح را باعث تقویت استانی
در جهت پیشبرد امور دانست و خاطرنشان کرد :وزارت
نیرو مصمم است عالوه بر هفت میلیون جمعیت
روستایی که در دولت تدبیر و امید تحت پوشش
آب پایدار و مطمن قرار داده است ،تا پایان دولت نیز
سه میلیون نفر دیگر را از آب شرب و قابل اطمینان
بهرهمند سازد .وی در ادامه از افزایش  16درصدی
بارشها در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته و
 53درصدی در مقایسه با متوسط سالهای نرمال خبر
داد و گفت :این میزان بارش منجر به آبگیری حدود
 50درصد از مخازن سدهای استان شد که این میزان
 44درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه مصرف ساالنه
ّآب شرب از حدود  250میلیون مترمکعب در شهر
مشهد به  400میلیون مترمکعب در افق آینده خواهد

رسید ،بر استفاده از پساب تاکید و اضافه کرد :اولین
اقدام وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضالب استفاده
از پساب است که بخش خصوصی میتواند در تولید و
مصرف آن نقش جدی داشته باشد .به گفته تقیزاده
خامسی تولید پساب از نظر اقتصادی خصوصاً برای شهر
مشهد مقرون به صرفه است و اولین دستور کار شرکت
آبفای استان و شهر مشهد باید اتمام خطوط فاضالب و
ایجاد تصفیهخانه توسط بخش خصوصی و شهرداریها
باشد .وی یادآور شد :به موازات این مهم اقدام در مورد
انتقال آب دریا ،مصرف بهینه در بخش کشاورزی و
شرب ،بازچرخانی آب و توجه به پساب نیز باید مورد
توجه جدی قرار گیرد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی خبر داد:

آمادگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای برگزاری مانور سراسری سیالب

مدیر روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی از آمادگی این شرکت برای برگزاری مانور
مواجهه با سیالب که  5اسفند ماه در سراسر کشور
برگزار می شود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان کاظم جم با اعالم این خبر وبا اشاره به این که
فایل های راهنمای اجرای مانور آموزشی سیالب در
مدارس در مقطع متوسطه دوم بزودی به مدارس
استان ارسال می شود ،گفت :کارگاه آموزشی
سرگروه های آموزشی متوسطه دوم در مشهد برگزارشد
و نمایندگانی به صورت قطبی از سطح ادارات آموزش
و پرورش استان در دو مقطع متوسطه اول و .دوم در
کارگاه حضور یافتند
وی با اشاره به این که  5اسفند ماه برای نخستین بار
در کشور مانور مواجهه با سیالب برگزار می شود در باره
اهمیت آموزش عملی نوجوانان برای مقابله با سیالب
گفت :مانور آموزشی سیالب کمک خواهد کرد تا این
آموزشها تنها در سطح آموزش های کالسی نمانده و
عرصه عملیاتی آن گسترش یاید و از سوی دیگر اجرای
هم زمان این کار در مدارس کشور کمک می کند تا

موجی مناسب نیز برای جلب توجه و هم افزایی در کل
کشور ایجادشود.
وی یادآور شد :در سال تحصیلی جاری طرح گسترش
سواد ابی با محوریت داناب (مقطع متوسطه اول) و
کتاب انسان و محیط زیست(پایه یازدهم در مقطع
متوسطه دوم) با همکاری اداره کل آموزش و پرورش
استان اجرا خواهد شد.
«جم» خاطر نشان کرد :با توجه به اهمیت فراگیری و
مقابله با سیالب و سیل در شهرستان ها بنا داریم طی
هفته های آتی در شهرستان ها با همکاری مدیران
امور آب کارگاه آموزشی رابطان آموزش و پرورش را
نیز برنامه ریزی کنیم.
مدیر روا بط عمومی شرکت آب منطقه ای استان در
ارتباط با محتویات آموزشی فایل ها نیز گفت :تیم
اجرایی نجات از سیالب با شیوه ها و نحوه مراقبت
و محافظت از دانش آموزان ،حفظ اسناد و همچنین
سامان دهی و ایمن سازی مسیر خروجی دانش آموزان
از سیالب از طریق فایل های آموزشی آشنا می شوند.
«جم» یادآور شد :راهنمای حاضر که بر اساس تجارب
بین المللی و استانداردهای جهانی در این حوزه و نگاه
ویژه به تجارب و شرایط بومی تدوین گردیده تالش
می کند چارچوبی علمی و تا حد امکان ساده و فراگیر
را برای اجرای مانور آموزشی سیالب ارائه کند.تا
مدیران مدارس با همیاری معاونان و دبیران مرتبط با
موضوع ،خصوصا دبیر کتاب «انسان و محیط زیست»
نسبت به پیاده سازی آن اقدام کنند.
وی با اشاره به این که برای به حداقل رساندن خسارات
جانی و مالی در اثر وقوع سیالب در استان باید با
اقدامات صحیح مقابله با سیالب آشنا بود تصریح کرد:

کارگاه آموزشی مواجهه با سیالب در قالب  3راهکار از
جمله اقدامات پیش از وقوع ،اقدامات حین وقوع و پس
از وقوع سیالب برنامه ریزی شده است.
مانور آموزشی سیالب ،برنامه ای سراسری و ویژه
مدارس متوسطه دوم خصوصا در پایه یازدهم تحصیلی
است تا دانش آموزان عالوه بر آموزش های نظری
(تئوریک) به صورت عملی نیز با راهکارهای مواجهه
صحیح با سیالب آشنا شوند.
مدیر روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی اظهار داشت :مانور سیالب برخالف مانور زلزله
به دلیل تفاوت در ماهیت این دو حادثه بهترین اقدام
در مقابله با سیالب تخلیه مکان و رفتن به ارتفاعات و
منطقه ایمن است.

اجرای مانور سراسری سیالب با پوشش

رسانه ای صدا و سیمای خراسان رضوی
معاون سیمای مرکز
خراسان رضوی گفت:
بنا بر تفاهم نامه مابین
شرکت آب منطقه ای و
صدا و سیمای استان
خراسان رضوی ،و با توجه به اهمیت موضوعات سیالب
و سازگاری با کم آبی ،این معاونت تمام ظرفیت خود در
تولید و پخش برنامه های آموزشی و ترویجی مربوطه را
به کار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،مهدی شریفی با اعالم این خبر افزود:
خوشبختانه ظرفیت رسانه ای و ارتباطی کادر مدیریتی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بستر مناسبی
برای اطالع رسانی دقیق و مستمر و ارتباط با مردم
ایجاد کرده است که این یکی از نقاط قوت این شرکت
به شمار می آید.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در این جلسه عنوان کرد :خوشبختانه با اقدامات
حفاظتی و پیشگیرانه و اطالع رسانی های صورت
گرفته در سطح استان ،در سیالب های بهار امسال
تلفات جانی نداشتیم.
کاظم جم خاطرنشان ساخت :شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در سال جاری موفق شد در بخش
شاخص های عمومی جشنواره شهید رجایی که به
ارتباط با جامعه مخاطب سازمان مربوط می شود رتبه
برتر را کسب نماید.
جم با معرفی چارچوب و اهداف طرح احیا و تعادل
بخشی منابع آب زیرزمینی ،طرح همیاران آب خراسان
رضوی و همچنین برنامه مانور سراسری سیالب اظهار
داشت :استان پهناور خراسان رضوی به دلیل شرایط
اقلیمی مختص به خود همزمان با کم آبی و سیالب
مواجه است .از اینرو برنامه های آموزشی و ترویجی این
شرکت در هر دو حوزه تهیه و اجرا می شود.
وی یادآور شد :در سال تحصیلی جاری اجرای طرح
گسترش سواد آبی با اجرای برنامه مانور سراسری
سیالب در تاریخ  5اسفند  98همراه شده است .پوشش
رسانه ای و انتشار کلیپ های آموزشی با موضوع
مهارت های مواجهه با سیالب می تواند در افزایش
سطح آگاهی های عمومی هنگام بروز حوادث طبیعی
از این دست را افزایش دهد.
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مدیر عامل شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی در سفر یک روزه به شهرستان های تربت حیدریه ،زاوه و رشتخوار

آب مورد نیاز پروژه کائولین در تربت حیدریه تامین شد /مسدود کردن  900حلقه چاه آب غیر مجاز یک کار انقالبی است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
سفر یک روزه به شهرستان تربت حیدریه از تامین آب
مورد نیاز پروژه کائولین در شهرستان تربت حیدریه
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی محمد عالیی در سفر یک روزه به شهرستان
تربت حیدریه در نشستی که با حضور رستمی فرماندار
و مدیر عامل پروژه کائولین در دفتر فرمانداری
برگزارشدضمن بررسی مشکل تامین آب این پروژه
مجوز خرید آب از چاه مجاز کشاورزی برای این پروژه
را صادر کرد.
عالیی افزود :پروژه هایی که در زمینه اشتغال زایی
و رونق تولید در کشور حرکت می کنند باید مورد
حمایت قرار گیرند به خصوص این که این پروژه ها در
مناطق کم برخوردار احداث و به بهر ه برداری می رسد.
وی خاطر نشان کرد :پروژه کائولین با اشتغال زایی
بیش از  200نفر نقش مهمی در جذب و اشتغال
نیروهای جوان بومی در منطقه تربت حیدریه دارد.
بر اساس این گزارش در این سفرمدیر عامل شرکت
اب منطقه ای خراسان رضوی با فرماندارشهرستان زاوه
دیدار کرد.
فرماندار زاوه :مسدود کردن  900حلقه چاه آب
غیر مجاز یک کار انقالبی است
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
ر ضوی در این دیدار « محمود صادقی» فرماندار زاوه
ضمن تقدیر و قدر دانی از زحمات مدیران اجرایی
شرکت آب منطقه ای برای حفظ و حراست از منابع
ابی گفت :مسدود کردن  900حلقه چاه آب غیر مجاز
در راستای حراست از منابع آبی یک اقدام انقالبی است.
وی در این دیدار از تالش ها و زحمات مهندس
«طلعتی» مدیر امور آب شهرستان تربت حیدریه در
جهت رفع مشکالت ابی شهرستان زاوه تقدیر و تشکر
کرد.

حیدریه به اهمیت توجه به آسیب های اجتماعی در
این شهرستان اشاره کرد و گفت :با وجود انسداد قابل
توجهی از چاه های غیر مجاز آب در این شهرستان
هیچ گونه تنش و درگیری را شاهد نبودیم و این نشان
از مدیریت صحیح کارشناسان آمور آب این شهرستان
حکایت دارد.
مسعودی در این دیدار همچنین از تالش ها و زحمات
بی وقفه مهندس «طلعتی» مدیر امور آب این شهرستان
در حل مشکالت آبی کشاورزان و تامین آب مورد
نیاز اهالی منطقه وهمچنین اقدامات مفید در زمینه
صرفه جویی و بهره بردرای بهینه از سفره های آب
زیر زمینی و تکریم ارباب و رجوع تقدیر و تشکر کرد.
وی واگذاری چاه های معین را راهکار مناسبی برای
حل مشکالت کم ابی در منطقه ذکر کرد و افزود :باید
به دنبال رفع قانونی مشکل کم آبی در این شهرستان
باشیم و همکاری و تعامل مدیریت امور اب با دستگاه
قضا کمک قابل توجهی به کاهش تنش ها داشته است.
بر اساس این گزارش مهندس «محمد عالیی»نیز در

این دیدار با اشاره به این که مسدود کردن جاه های
غیر مجاز آب یک ضرورت انکار ناپذیر است گفت :ما
از همه ظرفیت ها برای حل مشکل آب مورد نیاز و
برون رفت از بحران آب در این شهرستان استفاده
می کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
این دیدار به مزایای سند راهبردی سازگاری با کم آبی
اشاره کرد و گفت :با اجرای این سند در راستای حفظ
منابع ابی استان روند رو به رشدی را طی کرده ایم.
وی همچنین از خدمات دستگاه قضایی و مساعدت
و همکاری این دستگاه با امور اب قدر دانی کرد .در
ادامه این سفر عالیی به دیدار محمود صادقی فرماندار
شهرستان زاوه  ،عرب فرماندار رشتخوار ونعیمی
رییس دادگستری شهرستان تربت حیدریه رفت و
ازحمات و تالش های آنان در جهت حفظ منابع آبی
این شهرستان ها تقدیر کرد و در پایان این سفر در
جلسه کار گروه اب با نمایندگان تشکل های کشاورزان
شهرستان رشتخوار حضور یافت.

کشاورزان استان امسال  341میلیون متر مکعب آب صرفه جویی کردند

بر اساس این گزارش مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان ر ضوی در این دیدار از تفویض
اختیارات وزارت خانه در جهت حفظ و حراست از منابع
آبی به شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد.
محمد عالیی با اشاره به مسدود کردن  900حلقه
چاه آب غیر مجاز در این شهرستان گفت :خوشبختانه
فضای همدلی در میان مدیران شهرستان حاکم است
در ادامه این سفر عالیی که برای بررسی پروژه های آبی
شهرستان تربت حیدریه به این شهرستان سفر کرده
بود با رییس دادگستری شهرستان زاوه دیدار داشت
دکتر «مسعودی» رییس دادگستری این شهرستان
ازانسداد چاه های غیر مجاز آب بدون هیچگونه تنش
در این شهرستان خبر داد.
در این دیدار رئیس دادگستری شهرستان تربت

«محمد عالیی» مدیر عامل شرکت اب منطقه ای
خراسان رضوی در جلسه کار گروه آب ،کشاورزی و
منابع طبیعی شهرستان رشتخوار با اعالم اینکه در سال
 99یک قطره آب نخواهیم فروخت از صرفه جویی341
میلیون متر مکعبی آب توسط کشاورزان استان خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی «محمد عالیی» که به شهرستان تربت حیدریه
سفر کرده بود در این جلسه گفت :در سال  ۹۹یک لیتر
شارژ فروشی نخواهیم داشت و صنایع اب مورد نیاز را
می توانند از کشاورزان خریداری کنند.
وی افزود :تامین آب مورد نیاز دامداری های روستایی
اولویت ماست.
وی از کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای استان در
جمع ۳١استان در همه شاخص ها خبر داد و افزود:
ما خادم مردم هستیم و وظیفه ما تامین آب مورد نیاز
مردم است
وی گفت :مشکل آب حل شدنی است در این راستا

مشارکت و همدلی تشکل های کشاورزی ضرورت دارد
در گذشته آبخوان دشت رشتخوار  ۱۸۳سانتی متر
افت داشته است که این آمار به  ۸۰سانتی متر رسیده
است.
وی گفت :مجوز جدید تخصیص آب نخواهیم داشت و
در سال  ۹۹یک قطره آب را نمی فروشیم.
وی همچنین از راه اندازی بازار آب خبر داد و گفت
:معتقدم نماینده کشاورزان باید بر عملکرد ما نظارت
کنند.
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کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فرهنگی شرکت های آب منطقهای کشور برگزار شد
دبیر شورای فرهنگی منابع آب ایران از افتتاحیه کارگاه آموزشی ویژه ائمه جماعات و مسئولین
فرهنگی شرکت های آب منطقه ای کشور خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،حسینی در افتتاحیه همایش ائمه
جماعات و مسئولین فرهنگی شرکت های آب منطقهای سراسر کشور در محل بنیاد پژوهش های
آستان قدس رضوی ،اظهار کرد :امروزدر این مراسم کارگاه آموزشی طرح مفتاح هفت و رضوان
پنج ویژه مسئولین فرهنگی شرکت های آب منطقهای کشور برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه دشمن با تهاجم و غارت فرهنگی به دنبال تفرقه افکنی میان مسلمانان است،
ادامه داد :منظور از تهاجم فرهنگی جنگ پُر سر و صدا نیست بلکه جنگ مخفیانه است.
دبیر شورای فرهنگی منابع آب ایران افزود :دشمن مانند موریانه عمل میکند و از ریشه به جان
جوانان کشور می زند و آنان را نسبت به نظام و حکومت بد بین می کند.
حسینی بیان کرد :دفع خطر حمله گرگ شجاعت میخواهد اما دفع خطر حمله موریانه نیازمند بصیرت است.
وی با اشاره به اینکه دشمن جنگ را با فتنه آغاز نمی کند ،ادامه داد :او به دنبال سلب اعتماد مردم از حکومت اسالمی و ترساندن مردم است.
وی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حجت االسالم یزدانپرست ،دبیر شورای فرهنگی وزارت نیرو افزود  :ایشان با روحیه اخالص و اخالق حسنه الگویی برای
تمامی همکاران وزارت نیرو بودند و کارهای نیک ایشان در صنعت آب و برق کشور همیشه جاودانه خواهد بود.

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر حقوقی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با حضور مدیرکل حقوقی
وزارت نیرو ،مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت
منابع آب ایران ،مدیرعامل و کارکنان حقوقی این
شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر حقوقی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی روز گذشته با
حضور مدیرکل حقوقی وزارت نیرو ،مدیرکل دفتر
حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ،مدیرعامل و
کارکنان حقوقی این شرکت برگزار شد.
محمد امانی ،مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در این
جلسه با تقدیر و تشکر از زحمات و تالش های صادقانه
اکبر شوقی ،مدیر اسبق دفتر حقوقی شرکت آب
منطقه خراسان رضوی اظهار کرد :دفتر حقوقی باید
در برنامه ها و رویدادهایی که در سطح شرکت رخ

می دهد ،قدرت تشخیص داشته باشد که آیا باید در
این مسئله ورود پیدا کند یا خیر که خوشبختانه مدیر
اسبق این توانمندی را داشت.
وی با بیان اینکه دستیابی به اهداف سازمانی نیازمند
انسجام و هماهنگی میان مدیران ستادی و شهرستانی
است ،افزود :نخستین و مهمترین نکته برای دفتر
حقوقی وزارت نیرو مستندسازی اموال و دارایی ها
است که باید این اقدام توسط مدیر جدید نیز با قوت
و اهتمام جدی در سامانه تملک اراضی ادامه پیدا کند.
مدیرکل حقوقی وزارت نیرو ادامه داد :با توجه به
تفاهمنامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور انتظار میرود همکاران در استانها
اقدامات مستندسازی امالک ،اموال غیرمنقول و بستر
رودخانهها را در چارچوب قانونی سرعت بخشند.
امانی با تاکید بر استفاده از سامانه ها به دلیل دقت و
سرعت باال در دستیابی به اطالعات در سطح ستادها
ابراز کرد :استفاده از سامانه ها این امکان را فراهم
می کند که وزراتخانه بتواند هر زمان که نیاز داشت به
اطالعات و داده های استان ها دست پیدا کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای حقوقی در
استان های کشور عنوان کرد :وزارت نیرو برای برگزاری
جلسات شورای حقوقی ،استان ها را به هشت منطقه
تقسیم کرده است تا جمع بندی کاملی از نظرات این
دفاتر در سطح ستادها داشته باشیم.

مدنیان ،مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع
آب ایران نیز در این نشست با تقدیر از زحمات مدیر
اسبق دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی و تبریک به مدیر جدید دفتر حقوقی شرکت
اظهار کرد :وظیفه یک مدیر پیدا کردن افراد مدیر و
ساختن مدیر است.
وی افزود :یک اعتقاد اشتباهی در سطح مدیران
وزارتخانه وجود دارد این است که دفاتر حقوقی ترمز
دستی سازمان است درحالیکه دفاتر حقوقی مشاوران
مدیران عامل هستند و باید این دیدگاه تغییر کند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب
ایران ادامه داد :مدیر اسبق دفتر حقوقی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی نمادی از همگرایی در
شرکت بودند که با کسب رتبه های اول و دوم توانسته
بودند رشد سازمانی خوبی را رقم بزنند.
وی گفت :مدیر جدید دفتر حقوقی نیز باید ضمن
ادامه دادن راه قبل و حفظ دستاوردهای ایشان ،مسیر
دستیابی به اهداف کالن سازمان در حوزه حقوقی را
هموار کنند.
مدنیان با تاکید بر ایجاد یک رشته دانشگاهی تحت
عنوان حقوق آب ابراز کرد :مشهد می تواند در این
زمینه قطب علمی کشور باشد؛ این رشته شامل مباحث
فنی ،مهندسی ،وکالتی و سردفتری است.

از ابتدای سال جاری؛

یک هزار و  705حلقه چاه غیرمجاز در خراسان رضوی پُر و مسلوب المنفعه شد
مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب استان گفت :از
ابتدای سال جاری تا کنون تعداد یک هزار و 705حلقه
چاه غیر مجاز در استان پُر و مسلوبالمنفعه شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،غالمرضا ممدوحی در رابطه با چاههای آب
غیرمجاز در خراسان رضوی ،اظهار کرد :در این راستا
امور های منابع آب مشهد و تربت جام و ادارات منابع آب
درگز و خواف ،بیشترین درصد وصول به اهداف تعیین
شده را داشتند که در این مورد حمایت دادگستری
خراسان رضوی ،دادستانهای شهرستانها ،نیروی
انتظامی و تشکلهای کشاورزی بسیار قابل توجه بود.

وی با اشاره به بازرسی از  14هزار حلقه از چاههای
استان در سال جاری ،افزود :گروههای گشت و بازرسی
از حدود  ۱۴هزار حلقه چاههای استان ،بازدید کردهاند.
مدیر حفاظت و بهره برداری منابع اب استان ادامه داد:
با همکاری کشاورزان و حمایت تشکلهای کشاورزی از
حدود  ۸۳۶۲حلقه چاههای کشاورزی برقی که بر روی
ان ها کنتورهای هوشمند مدل  ۳۰۳نصب گردیده تا
کنون بیش از چهار هزار تابلو برق و نیز بیش از دو
هزار و  800دستگاه از مودمهای آنها بروز رسانی شده
که با این اقدام امکان پایش و مونیتورینگ چاهها نیز
فراهم شده است.

ممدوحی تصریح کرد :با همکاری کشاورزان ،مدیران
امور ،رؤسای ادارات منابع آب ،کارشناسان و همکاران
حوزه حفاظت از منابع آب ،بیش از  ۲۹۵میلیون متر
مکعب از اضافه برداشتی که در سالهای گذشته از
چاههای کشاورزی برقی صورت میگرفت ،برطرف شده
است که این اقدام اثرات مثبتی در کاهش افت سطح
منابع آب زیرزمینی داشته است.
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معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان عضو شورای فناوری اطالعات و
توسعه مدیریت صنعت آب کشور انتخاب شد

خراسان رضوی ،سید حسن
مهدوی فر مدیرکل دفتر فن آوری
اطالعات ،توسعه مدیریت و تحول
اداری ،سید هادی افضل نیا ،معاون
برنامه ریزی این شرکت را با توجه به
سوابق علمی و تجارب ارزنده به عنوان
عضو شورای راهبری فناوری اطالعات،
توسعه مدیریت صنعت آب کشور
منصوب کرد.
این انتصاب در راستای بهره مندی از

مدیرکل دفتر فن آوری اطالعات ،توسعه مدیریت و
تحول اداری ،سید هادی افضل نیا ،معاون برنامه ریزی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی را به عنوان عضو
شورای فناوری اطالعات و توسعه مدیریت صنعت آب
کشور منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای

خرد جمعی همکاران حوزه فناوری اطالعات و توسعه
مدیریت شاغل در شرکت های تابعه ،تعامل موثر و
سازنده تمامی شرکت ها با یکدیگر و شرکت مادر،
برنامه ریزی ،هدایت ،مدیریت ،هم اندیشی ،تحقق
اهداف سازمانی ،هدایت و پیشبرد بهتر برنامه ها انجام
شد.

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح کرد:

مقدار بارندگی تجمعی از ابتدای سال آبی جاری دقیقا برابر سال آبی گذشته شد
رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در خصوص میزان بارندگی استان ،گفت :مقدار بارندگی
تجمعی از ابتدای سال آبی در استان تا  28دی ماه سال
جاری  74میلیمتر بوده است که این مقدار دقیقا برابر
مقدار بارندگی در دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته
می باشد .همچنین متوسط بارندگی تجمعی  34ساله
در بازه زمانی مشابه  49میلی متر بوده که شاهد 52
درصد افزایش بارش نسبت به درازمدت بوده ایم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حسین شمس زاده با اشاره به اینکه حجم آب
ذخیره سدها در حال حاضر  683میلیون متر مکعب
است ،اظهارکرد :حجم آب در سال گذشته در همین
بازه زمانی برابر  226میلیون متر مکعب بوده که
افزایش  202درصدی را شاهد هستیم.
رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ادامه داد:

از بستر و حریم رودخانه رفع تصرف شده است ،گفت:
در سال جاری تا تاریخ پنجم بهمن ماه  209هکتار
بازگشایی و جمع کل رفع تصرف از بستر و حریم
رودخانه از سال  90دو هزار و  484بوده است.
تقدیر فرماندار طرقبه و شاندیز از خدمات مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

فرماندار طرقبه و شاندیز هم زمان با گرامی داشت
یوم اهلل دهه مبارک فجردر چهل و یکمین سالروز
پیروزی انقالب اسالمی ایرانازخدماتمحمدعالیی،
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی
در راستای بهینه سازی مصارف منابع آبی و رفع
انسداد بستر رودخانه هاباهدف پیشگیری از تخریب
سیالب های احتمالی و جمع آوری پل هایی که مانع
عبور سیالب هاست تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سید حسن حسینی بیان داشت:اندیشه و تالش
خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسالمی هیچ
گاه از یاد نخواهد رفت.
وی افزود :تالش و زحمات مستمر مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی در اجرای پروژه
سامان دهی رودخانه زشک و ابرده و شاندیز در
محدوده شهر شاندیز طی 2ماه آذر و دی ماه که موجب
جلوگیری از تخریب سیالب های احتمالی و رفع انسداد
بستر و جمع آوری پل هایی که مانع عبور ایمن سیالب
با دوره بازگشت  25ساله می باشد شایسته تقدیر است.

با اشاره به وضعیت ذخیره سدهای استان در سال جاری
 ،ابراز کرد :سال گذشته  14درصد از حجم سدها پرآب
بوده که این رقم امسال به  43درصد رسیده است.
رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
بیان کرد :همچنین از ابتدای سال جاری  209هکتار
بازگشایی و رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه ها
صورت گرفته است.

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبرداد:

آزادسازی و ساماندهی بیش از  225هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه در خراسان رضوی
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه مجموع
مساحت آزادسازی در سطح استان  225/05هکتار بوده
است ،گفت :به منظور حفظ و صیانت از بستر و حریم
رودخانه ها و مسیل ها در راستای اجرای وظایف قانونی
وزارت نیرو این دفتر نسبت به بازگشایی رودخانه ها و
مسیل ها و رفع تصرفات صورت گرفته به جهت عبور
ایمن سیالب و کاهش خطرات ناشی از آن اقدامات
اجرایی الزم را انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمدرضا صادقی فرد با اشاره به اطالعات
بازگشایی و آزادسازی اراضی بستر و حریم رودخانه در
استان ،اظهارکرد 225/05 :هکتار از حریم رودخانه در
سطح خراسان رضوی بازگشایی شده است که در مشهد

این رقم به 13/7هکتار رسید.
وی دلیل اصلی افزایش تعداد رخدادهای سیل در
سال های اخیر را تصرف بستر و حریم رودخانه ها،
مسیل ها ،ایجاد اعیانی و دخل و تصرف غیر مجاز
توسط اشخاص در رودخانه ها دانست.
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد طبق «اصل
 45قانون اساسی و ماده دو قانون توزیع عادالنه آب
مصوب  ،1361حد بستر و حریم رودخانه جزو انفال
و ثروت عمومی محسوب می شود و هرگونه دخل و
تصرف و ساخت و ساز در بستر و حریم زیست محیطی
رودخانه ها ممنوع است و در صورت مشاهده بر اساس
قوانین برخورد می شود»
صادقی فرد با بیان اینکه در سال گذشته  308هکتار

فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز تصریح کرد:
بی تردید ارزشمند ترین محور و مولفه در فرایند توسعه
و حفظ منابع ابی نیروی انسانی کار آمد و شایسته ای
است که به یمن تدبیر و درایت مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی راه های توسعه و تحول را
هموار می کند.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سومین نشست پایش عملکرد شاخص های راهبردی مطرح کرد:

کتابچه راهبردی شرکت چشم انداز روشنی برای توسعه و رضایت مندی کارکنان است

هم زمان با گرامی داشت یوم اهلل دهه فجر سومین
نشست پایش عملکرد شاخص های راهبردی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی  20بهمن ماه با حضور
مدیرعامل،معاونان برنامه ریزی ،حفاظت و بهره برداری
و جمعی از مدیران و کارشناسانبرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالیی در این نشست تدوین
کتابچه«اهداف و برنامه های راهبردی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی تا افق»1405را نقشه راه
و سرفصل جدیدی در جهت رضایت مندی کارکنان،
توسعه و نزدیک شدن به اهداف شرکت ذکر کرد.
وی در این نشست همچنین تدوین کتابچه
راهبردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
حول 3محور چشم انداز پایداری منابع آب به میزان
100درصد،رضایت ذینفعان به میزان 85درصد و رشد
اقتصادی به میزان 115درصد تا افق 1405را در این
شرکت به فال نیک گرفت.
سمانه عاملی ،مدیر دفترتوسعه مدیریت درمعاونت
برنامه ریزی در باره موارد مطرح شده در این نشست
گفت :دراین جلسه وضعیت پیشرفت شاخص ها،
چالش ها و راهکارهای موجود برحسب برنامه های
راهبردی که در کتابچه «اهداف و برنامه های راهبردی
شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی تا افق »1405
تدوین شده بود بررسی و مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی نقطه نظرات و راهنمایی
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :کارگاه های آموزشی طرح گسترش سواد
آبی در دو مقطع متوسطه اول و دوم با محوریت طرح
داناب و کتاب انسان و محیط زیست در حال برگزاری
است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :در اجرای
تفاهم نامه های مابین شرکت آب منطقه ای و اداره
کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ،در سال
تحصیلی جاری طرح گسترش سواد آبی در دو مقطع
متوسطه اول و دوم به اجرا در آمده که پس از برگزاری
کارگاه متمرکز استانی ،کارگاه های آموزشی معلمان و
دانش آموزان هم اکنون در سطح شهرستان ها در حال
برگزاری است.
جم اظهار داشت :اجرای طرح دانش آموزی نجات آب
(داناب) در مقطع متوسطه اول ماهیت فوق برنامه
دارد اما پیاده سازی فصل اول کتاب درسی انسان و
محیط زیست در پایه یازدهم تحصیلی در مقطع
متوسطه دوم در چارچوب برنامه درسی مدارس قرار
گرفته و دانش آموزان در طول سال تحصیلی با مفاهیم
نجات آب و سازگاری با کم آبی آشنا می شوند.
وی عنوان کرد :در سال تحصیلی جاری بالغ بر
 350هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول و دوم
در  47منطقه آموزشی مفاهیم آموزشی طرح گسترش
سواد آبی را فرا می گیرند.
جم با اشاره به گام های آموزشی اجرای طرح اظهار
داشت :پس از برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز استانی
ویژه رابطان و سرگروه های آموزشی ،پیش آزمون در
سطح شهرستان ها برگزار شده و در مراحل بعدی
معلمان و دانش آموزان در سطح شهرستان ها آموزش

کاربردی را ارائه کردند.
وی تصریح کرد:نقش پذیری نیروی انسانی در جهت
چابک سازی ساختار سازمانی،رضایت کارکنان و
شاخص های درآمدی شرکتو همچنین عملکرد
شاخص های راهبردی در حوزه حفاظت،تاسیسات
،رودخانه ها و گروه مشترکین از دیگر مواردی بود که
در این نشست به نقد و بررسی گذاشته شد.
عاملی در پاسخ به این سوال که آیا ضریب خطا در این
نقشه راه محتمل است خاطر نشان کرد :موارد تدوین
شده در کتابچه قابلیت انعطاف پذیری ندارد و موانعی
سد راه پیشرفت و توسعه نیل به اهداف شرکت موجود
نیست اما بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی برای
وصول به نتایج مطلوب در اهداف ،بازنگری هایی را
طی جلساتی با معاونان و مسئوالن برگزار می کنیم و
نقشه راه و تدوین کتابچه راهبردی و استراتژی برحسب
همین نقطه نظرات و عملکرد واحدها بازنگری می شود

بنابر این امکان ضریب خطا در این نقشه راه به صفر
خواهد رسید .وی با اشاره به این که شاخص های
راهبردی با تعامل واحدها تدوین شده است یادآور شد:
کتابچه راهبردی تا افق  1405تدوین شده است که
البته به صورت ماهانه ما جلساتی را برگزار و پیشرفت
واحدها بر اساس شاخص های مطرح شده نقد و بررسی
می شود و در صورت لزوم راهنمایی و مشاوره های الزم
ارائه می شود.
وی خاطر نشان کرد:نقشه راهبردی شرکت طی 2مرحله
مطابق با تغییرات محیط بیرونی و درونی سازماندرقالب
9موضوع راهبردی بازنگری و در این راستا  33شاخص
راهبردی و  30برنامه محوری شناسایی شده است.
عاملی یادآور شد:در تدوین این برنامه از
ظرفیت های متخصصین دانشگاهی ،مشاوران و
کارکنان خبره و باتجربه شرکت بهره گرفته شده و
فرایند تدوین راهبردها بر اساس مدل برایسون و سایر
الگوهای علمی شناخته شده مبتنی بر ساختارهای
دولتی انجام گرفته است .مدیر دفترتوسعه مدیریت
درمعاونت برنامه ریزی به بخشی از موضوعات مطرح
شده در این نقشه راهبردی اشاره کردوگفت:مدیریت
منابع آب و پساب،جلب رضایت ذی نفعان،مدیریت
رودخانه ها ،شرکت تمام الکترونیک،مدیریت بهینه
منابع درآمدی،مدیریت سرمایه انسانی و توسعه سرمایه
گذاری بخش غیر دولتی از جمله مواردی است که
پیش بینی شده است.

برگزاری کارگاه های طرح گسترش سواد آبی در خراسان رضوی

دیده اند .در گام های پایانی طرح ،دانش آموزان در
مسابقه ها و برنامه های مشارکتی طرح و نهایتا در
برگزاری پس آزمون همکاری خواهند داشت.
وی یادآور شد :برنامه ویژه سال تحصیلی جاری بنا بر
ابالغیه شرکت مدیریت منابع آب ایران به آموزش های
مهارت های مواجهه با سیالب و برگزاری مانور سیالب
در مقطع متوسطه دوم اختصاص یافته است.

کارگاه آموزشی سواد آبی درشهرستان
سبزوار برگزار شد

ناوی -سبزوار :مدیر امورمنابع آب شهرستان سبزوار از
برگزاری کارگاه آموزشی سواد آبی در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی،محمد ثابتی مقدم با اعالم این خبرگفت :کارگاه
ویژه دبیران آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در
اجرای طرح افزایش سواد آبیدر چارچوب تفاهم نامه
منعقد شده با اداره کل آموزش و پرورش توسط
کارشناسان امور آب سبزوار برگزار شد.
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مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان در همایش آموزشی سواد آبی و مدیریت سیالب در این شهرستان خبر داد:

انسداد  116حلقه چاه آب غیر مجاز و رفع تصرف  58000متر مربع از اراضی بستر رودخانه ها
عزیزی-قوچان :هم زمان با گرامی
داشت چهل و یکمین سالروز پیروزی
انقالب اسالمی ایران مدیر امور آب
شهرستان قوچان در همایش کارگاه
آموزشی «سوادآبی و مدیریت سیالب»
از انسداد 116حلقه چاه آب غیر مچاز و
رفع تصرف  58000متر مربع از اراضی
بستر رودخانه ها با هماهنگی مراجع
قضایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان ر ضوی« ،سید
موسی حسینی جعفر آبادی» با اعالم
این خبر گفت :گروه آموزشی جغرافیا
و زمین شناسی متوسطه دوره دوم با
همکاری مور آب شهرستان و همراهی
تکنولوژی گروه های آموزشی متوسطه
در راستای نیل به اهداف آموزش و فرهنگسازی درست
برای حفظ محیط زیست ،منابع آبی و برون رفت از
بحران ،همایشی کارگاهی تحت عنوان «سواد آبی
و مدیریت سیالب» در پژوهشسرای دانش آموزی
باقر العلوم (ع) این شهرستان برگزار شد.
وی در این همایش با اشاره به بهره برداری از 688
حلقه چاه آب مجاز در این شهرستان گفت :از  688چاه
آب مجاز  380حلقه چاه در بخش کشاورزی و مابقی
دربخش آب شرب شهری و روستایی ،صنایع ،دام ،
طیور و خدماتی بهر ه برداری می شود.
وی با اشاره به این که مجموع بهره برداری از منابع
آب های زیر زمینی (چاه ها،چضمه ها و قنوات) در
شهرستان قوچان  150میلیون متر مکعب است اظهار
داشت:سهم آبهای زیر زمینی ازمنایع آب تجدید پذیر
 5/287میلیارد متر مکعب است که سهم شهرستان
قوچان از این مقدار به دلیل قرار گیری در ابتدای
3حوضه آبریز اصلی مشخص نیست.
وی تصریح کرد:در شهرستان قوچان  688حلقه چاه
داری پروانه  189،رشته قنات و  230دهنه چشمه

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان
در حوزه طرح« سازگاری با کم آبی»
مطالبی را بیان داشت و گفت :طرح
سازگاری با کم آبی با بیش از 2سال
پژوهش و مطالعات میدانی و تحقیاتی
با همت اساتید دانشگاه فردوسی
و کارشناسان شرکت آب منطقه
ای استان تهیه و هم زمان با عید
سعید فطر رونمایی شدو توسط رزم
حسینی استاندار خراسان ر ضوی به
شهرستان ها ابالغ شد .وی تصریح کرد:
هدف از این طرح کاهش برداشت از
منابع آب زیر زمینی به میزان کسری
مخزن متوسط بلند مدت استان است.
برنامه ها و محورهای عملیاتی این
گزارش با برش شهرستانی و برنامه
وجود داشته که در مجموع حدود  134میلیون متر
مکعب از ذخایر آب های زیز زمینی استحصال می شود.
مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان همچنین در
این همایش از میزان افت سطح ایستایی شهرستان با
میانگین  90سانتی متر خبر داد.
وی افزود :مدیریت به هم پیوسته منابع آب موضوع
مهمی است که باید بیش از پیش به آن توجه داشت و
در عرصه سیاستگذاری و زیست محیطی به یکپارچگی
و پیوستگی منابع آب نگاه اصولی داشته باشیم.
حسینی جعفر آبادی با اشاره به اهمیت اقلیم ایران و
خراسان و همچنین سابقه دیرینه آبشناسی در کشور
و مواردی از جمله سوادآبی،رعایت ارزش نعمات الهی
بخصوص آب،نحوه استحصال و بهره برداری از منابع
آب،بررسی خطرات و عواقب استفاده ناصحیح از آب
و بررسی سیالب ها که در این نشست نقد و بررسی
شد،گفت :بررسی بحران آب در کشور و تامین آب در
سه حوزه شرب،صنعت و کشاورزی از وظایف حاکمیتی
وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای به عنوان
نمایندگان آنها درسطح استانها و شهرستان ها ست.

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان خبر داد

مانوربازرسی فنی دریچه های خروجی سد تبارک برگزار شد
عزیزی-قوچان:مانوربازرسی فنی تجهیزات دریچه های
خروجی سد تبارک شهرستان قوچان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان با
اعالم این خبر گفت :مانور بازرسی فنی تجهیزات و
دریچه های خروجی سد تبارک و همچنین تاسیسات
آبی و منابع آب شهرستان قوچان توسط کارشناسان
بازرسی و فنی امور آب این برگزار شد.
«سید موسی حسینی جعفر آبادی»درباره هدف
از بازرسی فنی از دریچه های خروجی سد تبارک
گفت:کنترل رفتار سد،حفاظت و نگه داری و
بهره بردرای درست نه تنها از لحاظ افزایش عمر سد
و حفظ سرمایه ملی بلکه از لحاظ ایمنی و حفظ جان
انسان ها و طبیعت دارای اهمیت است بنابراین بحث
کنترل رفتار،بازدیدهای فنی و نگه داری و ترمیم بیش

از بیش در سدها ضرورت پیدا می کند.
وی با اشاره به اهمیت بازرسی،اندازه
گیری و قرائت دستگاههای منصوبه

در سازه سدها نیز گفت :پدیده شکست بدنه سد
معموال با برخی ناهماهنگی ها در رفتار سد آغاز
می شود به طوری که در صورت عدم کنترل های
دقیق و سیستماتیک ممکن است خسارات جزئی به
آسیب های جبران ناپذیر تبدیل شود؛ بنابراین بازرسی
مداوم و پیوسته ابزار دقیق در حفظ و نگه داری سدها
می باشد.
مدیر امور آب شهرستان قوچان بیان کرد:خوشبختانه
سدی در ایران فرو نریخته است ولی این بدان معنا
نیست که نگه داری و کنترل رفتار سدها کامال صحیح
و ایده آل انجام شده است بلکه اینرا ثابت می کند
که طراحان و سازندگان ضرایب اطمینان را باال برده
اند و دستور العمل های الزم جهت بازرسی ،حفظ و
نگه داری سازه های سد را برنامه ریزی کرده اند.

زمانبندی تا افق سال  1405تهیه شده است .حسینی
جعفر آبادی در این همایش به تشکیل و تصدی گری
کارگروه تشکل های کشاورزان نیز در شهرستان ها
اشاره کرد و گفت :امید است با اجرایی شدن طرح
«سازگاری با کم ابی» با همیاری تشکل های کشاورزی
شاهد اثرات مثبت این طرح برای استان باشیم .درادامه
حسینی ،نماینده گروه جغرافی آموزش و پرورش
شهرستان قوچان در این همایش درباره اهمیت
آموزش،اقدمات قبل و بعد از سیالب مطالبی رابیان
کرد و گفت :تامین آب سالم،مواد غذایی خشک و
کنسرو ،داروهای ضروری و تامین جاهای امن در قبل
از سیالب و همچنین اقدامالت ضروری پس از سیالب
از جمله قطع انشعابات برق و گاز ،انتقال افراد به مناطق
امن،عدم عبور از سیالب با ارتفاع  15سانتی متر و  ...از
جمله مواردی است که باید بستر آموزشی آن در سطح
شهرستان گسترش یابد و بهترین مرکز برای انتقال این
بسته های آموزشی مراکز آموزشی و فرهنگی است.
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همایش مقابله با سیالب در شهرستان کالت
برگزار می شود

مدیر امور آب شهرستان کالت از برگزاری همایش
مقابله با سیالب هم زمان با سراسر کشور در این
شهرستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مصطفی فرزانه با اعالم این خبر گفت :همایش
مقابله با سیالب با هدف باز آموزی و آگاهی بخشیدن
اهالی منطقه و همچنین مدیران مرتبط در نظام
آموزشی هم زمان با سراسر کشور  5اسفندماه در این
شهرستان برگزار می شود.
وی افزود:سیالب در کشر جزو رخدادهای شایع با
تحمیل خسارات جبران ناپذیر است که عالوه بر
خسارات مذکور ،باعث هدررفت منابع آب شیرین ،
عدم نفوذ آب باران به آبهای زیرزمینی و در نتیجه
شدت یافتن خشکسالی در سال های کم بارش میشود.
وی خاطر نشان کرد :مدیریت سیل اخیر با شرایط و
مختصات وقوع ،حجم و گستره سیل و تبعات اقتصادی
و اجتماعی در مقایسه با رخدادهای قبلی متفاوت بوده
است .نقش و عملکرد میدانی دستگاه های مختلف
اجرایی ،نظامی و مردمی در مدیریت چنین سیلی
بسیار متفاوت و با ارزش می باشد.
مدیر امور آب شهرستان کالت اظهار داشت :با برگزاری
همایش ها و مانورهای آموزشی و همچنین بررسی علل
بروز چنین سیالب ها با توسل به تجربیات به دست
آمده و بررسی درس آموخته های سیل می تواند کمک
زیادی به مدیران اجرایی استان و کشور در سیل های
آینده و جلوگیری از بروز و کاهش خسارات نماید؛ به
همین منظوربرگزاری همایش تخصصی واجرایی مقابله
با سیالب که هم زمان در سراسر کشور پنجم اسفندماه
در این شهرستان برگزار می شود به بیان تجربه ها و
بررسی عملکرد نهادهای مردمی خواهد پرداخت.

منابع آب شهرستان کالت ،بخشدار زاوین و فرماندار
این شهرستان بازسازی و مرمت شد.
مصطفی فرزانه افزود :بعد از سیالب های سال گذشته
و پر شدن مخزن سد چهچهه و سر ریز شدن آب سد
که منجر به تخریب پل قدیمی روستا و همچنین جاده
اصلی منتهی به روستای سرجنگل از توابع شهرستان
کالت شد با هدف تکریم ار باب و رجوع و حل مشکالت
رفت و آمد روستائیان با همکاری و مساعدت مهندس
علیمیرزایی معاون طرح و توسعه استان جاده اصلی
این روستا با  50میلیون ریال بازسازی و مرمت شد.
وی خاطر نشان کرد :در این اقدام مسیر سد چهچهه
منتهی به روستای سرجنگل به طول 4کیلومتر بازساز
ی و مرمت شد.
فرزانه یادآور شد :خدمات ما موجب غنا و تعالی
زندگی مردم می شود و روابط بین ما و مردم را تقویت
می بخشد.
مدیر امور منابع آب کاشمر:

 ۱۹۸کنتور هوشمند در کاشمر به روزرسانی شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امورمنابع آب کاشمر با اعالم این خبر
گفت :از ابتدای سال جاری به منظور بروزرسانی
کنتورهای هوشمند از مجموع  ۱۲۰۰حلقه چاه
کشاورزی و صنعتی دشت های زیر نظر امور منابع آب
کاشمر ۱۹۸ ،مودم جدید بر روی کنتورها نصب شد و
اطالعات مصرف آب در اختیار سرور قرارگرفت.

کشاورزی می باشد ،آگاهی دادن در خصوص انتقال
بخشی از مشاغل حوزه کشاورزی به بخشهای دامپروری
و صنعت ضروری است به عبارت دیگرجایگزینی
گفتمان «اصالح الگوی کشت» با اصالح «الگوی مصرف
آب» امری ضروری بنظر می رسد.

مراسم گرامیداشت روز زن و مادر
برگزار شد

مراسم گرامیداشت میالد حضرت زهرا (س) و روز زن
و مادر با حضور بانوان شاغل و بازنشسته شرکت آب
باغ
در
رضوی
خراسان
ای
منطقه
شد.
برگزار
مشهد
گیاهشناسی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در ابتدای این مراسم علمداری،
بانوی نمونه و کار آفرین استان و مدیرعامل گروه
صنعتی ،اجتماعی امید نور با اشاره به اینکه
پیوست روز زن و مادر با والدت حضرت فاطمه(س)
الهام بخش است؛ گفت :تحوالت زندگی من
متاثر از سیره حضرت زهرا و خدیجه کبری ست.
وی با تاکید بر اینکه معدود افرادی در تاریخ ماندگار
شده اند گفت :از فرصت محدود زندگی برای
جاوید شدن و اثرگذاری بیشترین بهره را ببرید.
علمداری با تشریح محدودیت های زمان حضرت
زهرا گفت :ایشان با وجود این محدودیت ها توانست
به غایت کمال برسد و در تمام اعصار الگو باشد؛ ما
نیاز داریم با مطالعه سیره ایشان به این برسیم که
چگونه با وجود محدودیت به اوج کمال برسیم؛
و سبک زندگی ایشان سبک زندگی ما باشد.

جاده روستایی سرجنگل کالت با همت امور
آب شهرستان کالت بازسازی شد

حسین خادم -کالت :مدیر امور منابع آب شهرستان
کالت ازبازسازی ،شن ریزی و مرمت جاده روستایی سد
چهچهه به روستای سرجنگل این شهرستان خبر داد.
به گزارش شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مصطفی فرزانه افزود :هم زمان با فرار سیدن دهه
مبارک فجر جاده اصلی روستای سرجنگل از توابع
شهرستان کالت که بر اثر سیالب های سال گذشته
تخریب شده بود وسبب مشکالت فراوانی برای
رفت و آمد روستائیان منطقه شد .با پی گیری اداره

«حکمتی فر» با اشاره به طرح های سازگاری با کم آبی
وتعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی افزود :در همین
راستا یک حلقه چاه نیمه عمیق غیرمجاز به عمق ۲۰
متر پر و مسدود شد که با این اقدام از برداشت غیرمجاز
 ۲۹هزار مترمکعب آب جلوگیری شد.
وی افزود:همچنین در مورد رفع تصرفات و الیروبی
مسیلها در سال جاری این امور در عملیاتهای
جداگانه ای بیش از  ۱۳کیلومتر طول اقدام به رفع
تصرفات غیرقانونی و الیروبی مسیلها کرده است.
مدیر امورمنابع آب کاشمر ادامه داد :در شهرستانهای
کاشمر ،بردسکن و خلیل آباد شغل اصلی مردم

در ادامه مراسم مدیر عامل شرکت ،محمد عالیی ،با
تبریک میالد حضرت زهرا ،ایشان را تمثیل تمام نمای
اسالم ناب محمدی و بانوی گمشده امروز جوامع دانست.
عالیی دو نگاه مخرب به بانوان در جوامع غرب
و شرق را تشریح کرد و گفت :در این جوامع زن
نیمه مرده جامعه است درحالیکه بانگاه به زندگی
شخصیت های بانوان برجسته اسالم به این نتیجه
میرسیم که در اسالم زن نیمی از جامعه است.
وی ابراز خوشحالی کرد که در شرکت پرافتخار آب
منطقه ای خراسان رضوی بانوان و مردان پرکار و
فرهیخته و مسئولیت پذیری داریم که نتیجه آن برتر
شدن شرکت در سطح استان و کشور است.
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مدیرعامل پروژه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک تربت حیدریه طی گزارشی به استاندار خراسان

رئیس اداره امور آب شهرستان سرخس خبر داد:

مدیریت و چاره اندیشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
تامین آب مورد نیاز پروژه کائولین قابل ستایش است

شدند

رضوی مطرح کرد:

مدیریت پروژ صنعتی معدنی زرمهر مارلیک تربت حیدریه از تالش ها و زحمات مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی برای راه اندازی و رفع مشکل تامین آب مورد نیاز پروژه کائولین تقدیر و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی ،سید رضا زیارت نیا ،مدیرعامل پروژه مارلیک
تربت حیدریه طی گزارشی به رزم حسینی ،استاندارخراسان رضوی ،از محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان ر ضوی به پاس خدمات شایسته ،چاره اندیشی در جهت مرتفع نمودن و تامین آب مورد نیاز
پروژه کائولین که باعث توقف پروژه و ناتمام ماندن خرید ماشین االت گردیده بود تقدیر کرد.
وی افزود :راه اندازی و رفع موانع پروژه بزرگ فرآوری کائولین و خاک های صنعتی در بخش محروم و کم برخوردار
بایگ موجب مسرت و خشنودی اهالی منطقه است.
زیارت نیا خاطر نشان کرد :پروژه کائولین با اشتغال زایی بیش از  200نفر نقش مهمی در جذب و اشتغال نیروهای
جوان بومی در منطقه تربت حیدریه دارد.
وی در بخشی از این گزارش آورده است :در این راستا مسئوالن و متولیان امر از جمله  :دکتر رسولیان معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری ،رستمی ،فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه ،مهندس مس فروش ،ریاست
سازمان صنعت ،معدن و تجارت تالش های زیادی را درجهت تکمیل پروژه داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.
به استناد مصوبات جلسات سازگاری با کمآبی؛

جانشین رئیس شورای راهبردی و رئیس دبیرخانه طرح همیاران آب خراسان رضوی انتخاب شدند
در جلسه هیات وزیران و به استناد مصوبات
جلسات سازگاری با کمآبی جانشین رئیس شورای
راهبردی(احمد یزدان پناه) و رئیس دبیرخانه طرح
همیاران آب (کامران داوری)خراسان رضوی در دانشگاه
فردوسی مشهد طی احکامی با امضا استاندار خراسان
رضوی تعیین شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،هیئت وزیران با حضور در جلسه ای به پیشنهاد
مشترک وزراتخانههای نیرو ،جهاد کشاورزی ،کشور و
صنعت ،معدن و تجارت ،سازمانهای حفاظت محیط
زیست و برنامه و بودجه کشور ،کارگروه ملی سازگاری
با کمآبی را به منظور هماهنگی ،انسجام و پیگیری
اجرای قوانین و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه
تشکیل دادند.
این کارگروه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران
جهاد کشاورزی ،کشور و صنعت ،مدن تجارت و رؤسای
سازمانهای حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه
کشور تصویب شد.
براساس این مصوبه ،کارگروه یاد شده وظایف «تعیین

چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف(شامل
شرب و بهداشت ،صنعت ،کشاورزی ،فضای سبز و
محیط زیست)»« ،برنامهریزی و هماهنگیهای الزم
برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب
با شرایط کمآبی»« ،پشتیبانی از تدابیر استانها
در خصوص جلوگیری از بروز مشکالت و تعارضات
اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین
شده برای هر استان /منطقه» و «نظارت بر عملکرد و
پیشرفت برنامههای کارگروههای استانی ذیربط» را بر
عهده دارد.

با حضور مدیران عامل تعاونی های آببران شهرستان سرخس
جلسه کنترل و پایش سیالب برگزار شد

جلسه کنترل و پایش سیالب و رواناب ها با حضور
مدیران عامل تعاونی های آببران سرخس در محل امور
منابع آب این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی رییس اداره منابع آب سرخس با اعالم این خبر
گفت :با توجه به بارش خوب نزوالت آسمانی و احتمال
وقوع رواناب ها و سیالب های فصلی در جلسه ای که
با مدیران عامل تعاونی های آببران برگزار شد نکات

الزم در خصوص کنترل پخش سیالب ها از طریق انهار
سنتی آموزش داده شد.
«عبادی نژاد» با اشاره به برداشت های بیش از ظرفیت
آبخوان ها و افت شدید منابع آبی گفت :باید با کنترل
و مدیریت سیالب های فصلی و انتقال آن از طریق
انهار سنتی به دشت سرخس و تغذیه آبخوان ها نهایت
استفاده را از این رواناب ها وسیالب ها داشته باشیم.
وی افزود :در این جلسه آموزش های الزم وضروری
در مقابله با سیالب و اقداماتی که در این خصوص
باید انجام شود به مدیران تعاونی ها داده شد و مقرر
شد همیاری ومشارکت همه تعاونی ها وبهره برداران
به منظور بهره برداری واستفاده از سیالب ها و
رواناب های فصلی با هماهنگی با این امور افزایش یابد.

 240حلقه چاه مجاز مجهز به کنتورهای هوشمند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رئیس اداره امورآب شهرستان سرخس عبادی
نژاد با اشاره به این که در سال گذشته  60حلقه چاه
آب غیر مجاز در شهرستان سرخس پر شده است
گفت :در سال گذشته  60حلقه چاه غیر مجاز پر شد
و باعث شد 5میلیون متر مکعب به صورت سالیانه در
مصرف آب از دشت سرخس صرفه جویی شود و امسال
نیز مصمم هستیم  60حلقه چاه غیر مجاز شناسایی
شده را پر کنیم و در این راستا هم اکنون  19حلقه
چاه غیر مجاز پر شده است و یک میلیون متر مکعب
صرفه جویی در مصرف آب را در شهرستان سرخس
تجربه کردیم.
وی با اشاره به رفع تصرف حریم و بستر رودخانه ها
گفت :در سال گذشته  120هکتار از حریم و بستر
رودخانه ها رفع تصرف شد و در 6ماه ابتدایی امسال
نیز  20هکتار رفع تصرف شد .وی همچنین از وجود
 250حلقه چاه آب مجاز در این شهرستان خبرداد و
اظهار داشت 240 :حلقه چاه مجاز مجهز به کنتورهای
هوشمند شدند و از این تعداد 200کنتور به روز رسانی
و سالم هستند و تا پایان سال تمام چاه ها مجهز به
کنتور هوشمند می شوند و از راه دور میزان مصرف این
چاه ها پایش می شود .رئیس اداره امورآب شهرستان
سرخس در ادامه به الیروبی و مرمت  70کیلومتر از
انهار سنتی سرخس با اعتبار  250میلیون تومان اشاره
کرد و بیان داشت  :با این اقدام به بخش کشاورزی
کمک شد تا  10هزار هکتار از اراضی زیر کشت برود.
ارائه سنجش کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت
کیفیت در جلسه بازنگری مدیریت

سرپرست گروه توسعه مدیریت شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی گفت :سنجش کفایت و
اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در جلسه بازنگری
مدیریت این شرکت ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سمیه سلیمانی اظهارکرد :شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی از سال  1390موفق به استقرار سیستم
مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی ISO
 9001شده است.
سرپرست گروه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با اشاره به اینکه این جلسه در دی
ماه سال جاری با حضور مدیرعامل و معاونین این
شرکت در سالن کنفرانس مدیریت عامل برگزار شد،
گفت :گروه توسعه مدیریت به ارائه گزارشی از عملکرد
سیستم مدیریت کیفیت در سال گذشته پرداخت.
سلیمانی ادامه داد :در این گزارش سطح رضایت
ذینفعان ،نتایج ممیزیها و پیشنهادهای بهبود ارائه
شد که اعضا اقدامات صورت پذیرفته را بررسی کردند.
وی با بیان اینکه اولین ممیزی مراقبتی این سیستم
نیز در بهمن ماه برنامهریزی شده است ،تصریح کرد:
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
پایان این جلسه برای رفع عدم انطباقهای موجود با
دعوت از متولیان هر موضوع برای حضور در جلسه،
دستور پیگیری الزم صادرکرد.
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امامان جمعه شیعه و اهل سنت شهرستان تایباد در دیدارهای جداگانه مدیر و کارکنان امور آب تریت جام اعالم کردند:

فرهنگ سازگاری با کم آبی در فهرست مطالب نمازهای جمعه تایباد قرار گرفت

امامان جمعه شیعه و اهل سنت شهرستان تایباد آمادگی خود را برای
همکاری در زمینه آگاه سازی مردم برای استفاده بهینه از آب و تبیین
فرهنگ سازگاری با کم آبی از طریق تریبون نماز جمعه اعالم کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر امور
آب تربت جام به همراه جمعی از کارکنان این امور با امامان جمعه شیعه و
اهل سنت دیدار کردند.
حجت االسالم والمسلمین «ملکی» امام جمعه تایباد در این دیدار صمیمانه
با بیان اینکه در موضوع آب بایستی سیاستگذاری ثابت و غیربخشی و با نگاه
به آینده داشته باشد گفت :حل مشکالت آب در پرتو تدبیر ،فرهنگسازی و
در نهایت اجرای درست امکانپذیر است.
وی افزود :با عنایت به اهمیت توجه به مدیریت صحیح مصرف آب با
هماهنگی ستاد نماز جمعه در هفته های آینده نسبت به اطالع رسانی در
این زمینه اقدام خواهد شد.
«مولوی توکلی» امام جمعه اهل تسنن تایباد نیز با اشاره بر اینکه
فرهنگسازی و آگاه سازی مردم از عوامل تاثیرگذار در کاهش
برداشت های بی رویه آب است گفت :آماده هرگونه همکاری با متولیان آب
هستیم و مقدمات استفاده از تریبون نماز جمعه برای فرهنگ سازی در این
خصوص را فراهم خواهیم کرد.
وی نصب کنتورهای هوشمند چاهها را اقدامی موثر در مدیریت منایع آب
دانست و خواستار توجه به آبهای مرزی شد.
در این دیدار ها مدیر امور منابع آب تربت جام به وضعیت منابع آب تایباد
اشاره کرد و گفت :شرایط آب این منطقه مطلوب نیست و هرساله شاهد افت
مستمر سطح آبهای زیرزمینی هستیم.
«یوسف اختری» افزود :با اجرای سند سازگاری با کم آبی و طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی ،گشت و نظارت مستمر از منابع مجاز ،انسداد چاه های غیرمجاز و نصب
کنتورهای هوشمند توانسته ایم به مقدار قابل توجهی از کسری مخزن را جبران کنیم.
وی افزود :عالوه بر کار سازمانی ،فعالیتهای فرهنگی نیز باید انجام شود و در این راستا آگاهی بخشی به ویژه توسط روحانیت معظم و ائمه جمعه و جماعات می تواند تاثیر
بسزایی داشته باشد.
تقاضای مدیر امور منابع آب تربت جام از مردم
برای حفاظت از منابع آبی

مدیر امور منابع آب تربت جام سخنران قبل از
خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تایباد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،پیرو اعالم مساعدت امامان جمعه شیعه و اهل
سنت شهرستان تایباد در زمینه آگاهی رسانی درباره
بحران آب ،مدیر امور منابع آب تریت جام به عنوان
سخنران قبل از خطبه هاینماز جمعه در جایگاه به ایراد
سخن پرداخت.
«یوسف اختری» با اشاره به لزوم توجه بیشتر جامعه
کشاورزی به منابع آبی گفت :برداشت های بی رویه در
گذشته باعث افت سالیانه تا  ۲متر در آبهای زیرزمینی
شده است و با اجرای طرح سازگاری با کم آبی و طرح
احیاو تعادل بخشی آبهای زیرزمینی توانسته ایم به
مقدار قابل مالحظه ای از روند افزایشی کسری مخزن
جلوگیری کنیم.

مدیر امور منابع آب تریت جام افزود :در راستای این
پیگیری های حاکمیتی ضرورت دارد بهره برداران
به مسایلی مانند اصالح الگوی کشت و توجه به
سیستم های نوین آبیاری اهمیت داده تا این منبع
ارزشمند حیات حفظ شود.
یوسف اختری از آحاد افراد جامعه تقاضا کرد در قالب
تشکل های مردم نهاد در کنار امور منابع آب قرار
بگیرند و به حفظ و صیانت از منابع آبی منطقه کمک
کنند.
الزم به ذکر است مدیر امور منابع آب تربت جام در
محل دفتر امامجمعه تایباد به سواالت کشاورزان و
مردم پاسخ داد.

برگزاری مراسم روز زن با حضور بانوان همکار وپیشکسوتان

به همت امور منابع آب و آموزش و پرورش تربت جام:

عزیز در باغ گیاه شناسی

کارگاه آموزشی ارتقای سواد آبی برگزار شد
کارگاه آموزشی ارتقای سواد آبی و پیش آگاهی مانور
سراسری سیالب به همت امور منابع آب و آموزش و
پرورش تربت جام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در راستای اجرای تفاهمنامه بین شرکت آب
منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
در سال تحصیلی جاری طرح گسترش سواد آبی در
دو مقطع متوسطه اول و دوم با محوریت طرح داناب
و کتاب انسان و محیط زیست با اجرای کارگاه های
آموزشی معلمان و دانش آموزان در شهرستانهای استان

در حال اجراست.
به همین منظور کارگاه آموزشی ارتقای سواد آبی و
پیش آگاهی مانور سراسری سیالب (که پنجم اسفندماه
اجرا می شود) با حضور مدیر و کارکنان امور آب و
مدیر و پرسنل اداره آموزش و پرورش ویژه دبیران
زمین شناسی ،جعرافیا و انسان و محیط زیست در
قطب آموزشی شهید دهقان برگزار شددر این کارگاه
مهارتهای مواجهه با سیالب و برگزاری مانور سراسری
سیالب آموزش داده شد.
گزارش تصویری
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ویژه برنامه های گرامی داشت دهه فجر
امور فرهنگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
پایگاه مقاومت بسیج شهید رستمی
استقبال چشمگیر پرسنل از برنامه های فرهنگی گرامی
داشت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
همایش خاطره گویی با موضوع روایتگری و همچنین
بیان خاطرات انقالب اسالمی ازجمله مهمترین
برنامه های امورفرهنگی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی که به مناسبت گرامی داشت چهل و یکمین
سالروز پیروزی انقالب اسالمی با مساعدت مدیر عامل
شرکت با استقبال چشمگیر همکاران و پرسنل برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
ر ضوی مشاور مدیر عامل در امور فرهنگی شرکت آب
منطقه ای خراسان ر ضوی با بیان این مطلب گفت :بر
اساس مصوبات ستاد بزرگداشت دهه فجرهم زمان با
گرامی داشت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمی برنامه های متنوع فرهنگی از جمله مراسم
شب خاطره گویی و بیان خاطرات انقالب اسالمی و
تقدیراز برگزیدگان مسابقات قرآنی فرزندان همکاران
با حضورمدیر عامل و  150نفر از کارکنان شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در سالن اجتماعات این
شرکت برگزار ودر پایان مراسم هدایای به رسم یادبود
به نفرات برتر اهداء شد.
محمد زنگوئی با اشاره به برگزاری  50برنامه فرهنگی
در ایام دهه مبارک فجردرشرکت اب منطقه ای
خراسان ر ضوی گفت:تشکیل ستاد دهه فجر و اجرای
برنامههای مختلف از جمله :برگزاری جشن ،نمایشگاه
کتاب ،برگزاری شب شعر و خاطره گویی از جمله
مهمترین برنامه های امور فرهنگی در دهه فجر بود.
وی خاطر نشان کرد :تزئینات اداره مرکزی و ادارات
تابعه با محوریت دهه فجر،طراحی و اجرای دیوار
انقالب،نصب پوسترهای دستاوردهای انقالب در چهل
و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی،سخنرانی
ائمه جماعات بین الصاله با موضوعیت زندگی ائمه
اطهار،پخش سرودها و نواهای انقالبی هر روز در
دهه فجر ،شرکت در مراسم ستاد دهه فجر استان در
خصوص بازگشت حضرت امام خمینی(ره)به میهن
اسالمی،برپایی نمایشگاه گل و گیاه به مناسبت دهه
مبارک فجر،برگزاری جشن انقالب ویژه ی فرزندان
همکار به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی،شرکت در نماز دشمن شکن جمعه
توسط جمعی از بسیجیان و همکاران،دعوت از سازمان
انتقال خون و گرفتن خون در محل شرکت،برگزاری
مراسم جشن انقالب در امور منابع آب مشهد و
تجلیل از همکاران،گردهم آیی نیروهای حلقه های
صالحین(هیئت قشر)،تقدیر از برگزیدگان پانزدهمین
مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو و تقدیر
از روزه اولی ها،برگزاری مراسم غبار روبی مزار شهداء
مدافع حرم شهیدان محمد اسدی و جواد جهانی
،شرکت در راهپیمایی عظیم  22بهمن با حضور
همکاران و خانواده های آنان و مسئوالن در مشهد و
شهرستان ها ،برپایی نمایشگاه عرضه کتاب با تخفیف
 50درصد از دیگر برنامه های فرهنگی بود که به
مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر در شرکت آب

گزارش تصویری

افتتاحیه مسابقات ورزشی دهه فجر یادواره

«امیر سرلشگر شهید حسین عالیی»

وی تصریح کرد :احمد تمامگر مدیر امور آب شهرستان
گناباد با حضور در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار
شهدا در روستاهای چاه میغونی و چاه نمک با اشاره به
اهمیت و نقش شهداء در زنده نگه داشتن انقالب گفت:
شهداء درس استقامت ،فداکرای،صبر ،بردباری،ایثار و
تبعیت از والیت و رهبری را به ما آموختند و امروز عزت
و اقتدار اسالمی مرهون خون پاک شهداست.
گزارش تصویری

کسب مقام دوم توسط تیم والیبال مدیران شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی در نهمین دوره

مسابقات والیبال مدیران صنعت آب و برق استان
خراسان رضوی

گزارش تصویری

برگزاری جشن انقالب با حضور فرزندان همکاران

منطقه ای خرسان رضوی برگزار شد.
مشاور مدیر عامل در امور فرهنگی شرکت آب
منطقه ای خراسان در ادامه همچنین از برگزاری
رقابت های ورزشی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک
فجر خبر داد و گفت:رقابت های ورزشی دربخش بانوان و
آقایان در رشته های آمادگی جسمانی،والیبال ،فوتسال
،شنا،تیر اندازی با کمان،پینگ پونگ،بدمینتون،شطرنج
یادواره امیر سرلشکر شهید حسین عالئی با حضور
امرای ارتش و مسئول بنیاد شهید و خانواده معظم
شهداء و بسیجیان برگزار شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :بیش از  500نفر از
همکاران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
برنامه های امور فرهنگی که به مناسبت گرامی داشت
دهه مبارک فجر برگزار شد استقبال کردند.
زنگوئی در ادامه یاد آور شد :مراسم و برنامه های
متنوعی توسط مدیران امور اب در شهرستان ها نیز
در این راستا برگزار شد که از جمله مراسم غبار روبی
مزار شهداء در گناباد و همچنین شرکت پرسنل امور
تربت جام در نماز جمعه و راهپیمائی  22بهمن است

گزارش تصویری

حضور مدیر امور آب شهرستان گناباد در مراسم
غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا
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این رسم هنوز در کشورهای برمه و تایلند وجود دارد.
در آن زمانها ،فیل سفید را سمبل قدرت و عدالت
میدانستند و پادشاهان تالش میکردند که از این
فیلها پیدا کنند و از آنها مراقبت کنند و با هدف بزرگ
نشان دادن خود ،معموالً به عنوان تحفه به حاکمان و
پادشاهان دیگر کشورها هدیه میدادند .با توجه به نادر
بودن فیل سفید ،نگهداری و مراقبت از آنها به شکل
ویژه و با صرف هزینههای زیادی انجام میشد.
کسی که فیل سفید را به عنوان هدیه دریافت میکرد از
یک سو برایش خوب بود که از پادشاه تحفهای مقدس
و بابرکت دریافت کرده است و جزو افتخارتش محسوب
میشد و از سوی دیگر بد بود چون باید هزینههای
زیادی صرف نگهداری آن میکرد و مجبور بود این
هزینهها را تا زمانی که فیل زنده بود خرج کند در
حالی که هیچ استفاده دیگری هم نداشت.
ناخدای یک کشتی و سرمهندس آن در این باره بحث
میکردند که در کار اداره و هدایت کشتی کدام یک
نقش مهمتری دارند .بحث بهشدت باال گرفت و ناخدا
پیشنهاد کرد که یک روز جایشان را با هم عوض کنند.
قرار گذاشتند که سرمهندس سکان کشتی را به دست
گیرد و ناخدا به اتاق مهندس کشتی برود.
هنوز چند ساعتی از جابهجایی نگذشته بود که ناخدا
عرقریزان با سر و وضعی کثیف و روغنمالی باال آمد و
گفت« :مهندس سری به موتورخانه بزن .هر قدر تالش
میکنم ،از موتورخانه سر درنمی آورم و کشتی حرکت
نمیکند».
سرمهندس فریاد کشید« :البته که حرکت نمیکند،
کشتی به گِل نشسته است!»

موشی افسار شتری را گرفت و به راه افتاد .شتر به
دلیل طبع آرامی که دارد با وی همراه شد ولی در باطن
منتظر فرصتی بود تا خطای موش را به وی گوش زد
کند .این دو به راه ادامه دادند تا به کنار رودخانه ای
رسیدند .موش از حرکت باز ایستاد و شتر از او پرسید
که« :چرا ایستاده ای تو رهبر و پیشاهنگ من هستی؟»
موش گفت« :این رودخانه خیلی عمیق است».
شتر پایش را در آب نهاد و رو به موش گفت« :عمق این
آب فقط تا زانوست».
موش گفت« :میان زانوی من و تو فرق بسیار است».
شتر پاسخ داد« :تو نیز از این پس رهبری موشانی چون
خود را بر عهده گیر».
چون پیمبر نیستی پس رو براه تا رسی از چاه
روزی سوی جاه
تو رعیت باش گر سلطان نیی خود مران چون
مرد کشتی بان نیی

نوع کمیابی از فیلها وجود دارند که رنگ آنها قرمز-
قهوهای است و وقتی پوست آنها خیس باشد رنگ
پوست ،صورتی روشن خواهد بود .در زمانهای دور
در جنوب شرق آسیا ،به این نوع فیلها ،فیل سفید
میگفتند و آن را مقدس میشمردند و بر اساس قانون،
کشتن فیل سفید یا کار کشیدن از آن ممنوع بود و

وقتی روبرتو گویزوتا ( )Roberto Goizuetaدر دهه
 1980مدیرعامل کوکاکوال شد ،با رقابت شدید پپسی
مواجه شدکه باعث کاهش رشد سهم کوکا شده بود.
مدیرانش بر رقابت با پپسی متمرکز شده بودند و قصد
داشتند در هر دوره زمانی برنامه رقابتی ،سهم بازار کوکا
را  0/1درصد افزایش دهند.
روبرتو تصمیم گرفت رقابت علیه پپسی را متوقف کند
و به جای آن علیه شرایط افزایش  0/1درصد رشد
رقابت کند.
او از مدیرانش پرسید« :میانگین مایعاتی که هر
آمریکایی در روز می نوشد چقدر است؟» جواب 14
اونس بود.
«سهم کوکا از این مقدار چقدر است؟» دو انس.
روبرتو گفت« :کوکا به سهم بیشتری از این بازار نیاز
دارد».
رقیب ،پپسی نبود بلکه آب ،چای ،قهوه ،شیر و آبمیوه
ها بودند که  12اونس باقیمانده را تشکیل می دادند.
روبرتو گفت« :مردم هر وقت احساس کردند که دوست
دارند چیزی بنوشند باید به کوکا دسترسی داشته
باشند».
برای اجرای این استراتژی ،شرکت کوکاکوال در گوشه
و کنار هر خیابان دستگاه های فروش کوکا قرار داد .با
این کار ،کوکا به سهم قابل مالحظه ای از بازار دست
یافت و پپسی هرگز به چنین سهمی دست نیافته است.

پدر روزنامه ميخواند اما پسر كوچكش مدام مزاحمش
ميشود .حوصله پدر سر رفت و صفحهاي از روزنامه را
كه نقشه جهان را نمايش ميداد جدا و قطعه قطعه كرد
و به پسرش داد.
«بيا! كاري برايت دارم .يك نقشه دنيا به تو ميدهم،
ببينم ميتواني آن را دقيقاً همان طور كه هست
بچيني؟» و دوباره سراغ روزنامه اش رفت.
ميدانست پسرش تمام روز گرفتار اين كار است .اما
يك ربع ساعت بعد ،پسرك با نقشه كامل برگشت .پدر
با تعجب پرسيد:
«مادرت به تو جغرافي ياد داده؟
« پسر جواب داد« :جغرافي ديگر چيست؟

پشت اين صفحه تصويري از يك آدم بود .وقتي
توانستم آن آدم را دوباره بسازم،
دنيا را هم دوباره ساختم.
نتیجه گیری :
در حل مسئله بايد به ابعاد مختلف مسئله توجه
كرد
برخي اوقات حل يك مسئله به روش غيرمستقيم
امكانپذير است.
حل يك مسئله سادهتر ممكن است منجر به حل
يك مسئله پيچيدهتر شود.
اگر آدم ها درست شوند ،دنیا درست خواهد شد.

مدیر فروش یک شرکت قصد داشت از بین دو داوطلب،
یکی را به عنوان کارمند فروش استخدام کند .یک
خودکار برداشت و گفت« :یکی از این خودکارها را به
من بفروشید».
نفر اول خودکار را گرفت و پس از بررسی آن گفت:
«این خودکار بسیار خوبی است .بدنه شفاف دارد
و رنگ جوهر آن معلوم است و متوجه خواهید شد
که چه زمانی جوهر آن تمام میشود .ته خودکار به
گونهای بسته شده است که هیچ گاه جوهر آن به بیرون
نشت نمیکند .در خودکار گیرهای دارد که هم میتواند
خودکار را در جیب شما نگاه دارد و هم از نشت جوهر
به پیراهن شما جلوگیری کند .وقتی در خودکار
را بردارید میتوانید آن را در سر دیگر خودکار قرار
دهید و مطمئن باشید که در خودکار را گم نمیکنید
و همچنین موجب تعادل خودکار در هنگام نوشتن
میشود».
مدیر فروش که تحت تأثیر قرار گرفته بود ،خودکار را
به نفر دوم داد .او خودکار را گرفت و آن را با یک فشار
محکم و ناگهانی به دو نیم کرد و گفت« :شما به یک
خودکار جدید نیاز دارید».
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