شامره یکصد و هفتاد و شش ،دی  10 ،1397صفحه
در ویژه نامه این شماره از
ماهنامه رساناب می خوانید:

پیام ماه:
«فاطمه عزیزترین و محبوبترین مردم برای من است»
حرضت محمد (ص)

سخنان وزیر نیرو در جشنواره پژوهش
و فناوری(صفحه)7

رویدادها :نشست ویژه حکمرانی آب در مشهد (صفحه )4

تشکل های قانونی کشاورزی درمان درد ویرانگر کم آبی هستند
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :تشکل های قانونی کشاورزی
درمان درد ویرانگر کم آبی و شاه ستون
سازگاری با کم آبی هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی
در نشست مجمع عمومی شرکت های
تعاونی کشاورزان استان خراسان با اشاره
به این که باید مسئله آب به مسئله
هر خراسانی تبدیل شود و از امروز هر
خراسانی و به ویژه هر کشاورزی باید
حافظ و نگهبان و مدیر آب باشد گفت:
« استان خراسان رضوی ،سرزمینی خشک و کم آب
اما زادگاه تمدن بزرگ ،کهن و پرافتخار کاریزی است».
وی افزود :نیاکان ما هزاران سال پیش با باور به خدا و
برمبنای خرد جمعی ،با نو آوری بی مانند و ماندگاری
و با سخت کوشی و عشق به زندگی و آبادگری ،کاریز
و تمدن کاریزی را بنا نهادند .مبنای این تمدن شکوفا
سازگاری با خشکی و کم آبی ،رعایت عدالت و انصاف،
دوستی با طبیعت و انسان و توسعه آب محور است.
رمز و راز ماندگاری آنها در  8هزار سال و شرط بقای ما
در این سرزمین خشک ،سازگاری با کم آبی بوده است.
عالیی با اشاره به این که کشاورزان به دلیل این که
ریشه در خاک دارند ،در طول تاریخ همیشه سردمداران
دفاع از این آب و خاک بوده اند و خواهند بود افزود:
تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی و دوران دفاع مقدس ما
پر است از جانفشانی ها و دلیری ها و شهادت مجاهدان
بزرگ خدا که بیش از همه یا کشاورز و یا کشاورز زاده
بوده اند .دیروز ،روز پدران و مادرانمان بود ،آنان به
بهترین شکل ممکن به رسالت و وظیفه و تکلیفشان
عمل کردند .امروز روز ماست؛ ما هم باید فرزندان خلفی
باشیم و این سرزمین که قطعه ای از بهشت و محل
نزول فرشتگان است را از بالی مرگبار و زندگی کش و
تمدن سوزی که خود با خود خواهی و فزون طلبی ،بد
مصرفی و اسراف آب بر سرمان آورده ایم ،نجات دهیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
تاکید بر اضافه برداشت 1200میلیون متر مکعبی
ساالنه تصریح کرد :متاسفانه در برداشت و مصرف،
اندازه و حرمت آب را به عنوان بی نظیرترین و ارزشمند
ترین هدیه خداوند نگه نمی داریم .در شرب و بهداشت
شهری و روستایی ،کشاورزی و صنعت و خدمات آب
را بیمارگونه و بد مصرف می کنیم .این میزان اضافه
برداشت پیامدهای ویرانگر و جبران ناپذیری دارد.
عالیی ادامه داد :سطح آب زیرزمینی در دشت ها
هر سال کاهش می یابد؛ آب دهی چشمه ها و قنات
ها و چاه ها و رودخانه ها کم می شود و این منابع
خشک می شوند؛ آب شور شده و زمین نشست

و از سوی دیگر کنترل دامنه و شدت و
گستره بحران مرگبار و زندگی سوز آب،
دیگر زمان آن فرا رسیده که همه با هم
بپذیریم که برای زندگی و ماندگاری در
این سرزمین خشک و کم آب باید از
بد مصرفی بشدت پرهیز کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ادامه داد :با افزایش دانش و فن
آوری باید از قطره قطره آب به درستی
استفاده کنیم و توزیع آب مفت و رایگان و
یارانه ای را سیاستی نادرست بدانیم و بازار
آب را ،که به دلیل سیاست های نادرست
می کند و ترک می خورد و شکاف بر می دارد؛ زمین
های بارور کشاورزی به کویر و شوره زار و کانون های
تولید ریز گرد تبدیل می شود و پایداری راه ها و راه
آهن ،خطوط انتقال انرژی و آب و ساختمان ها تهدید
می شود .در این میان ما با مصرف نادرست آب ،بر این
آتش خانمان سوز نفت می ریزیم.
چه باید کرد؟
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی
به راه های درمان این بحران اشاره کرد و گفت :باید
با همه وجود بپذیریم که دوای درد ما سازگاری با
کم آبی است .در این راستا در اجرای مصوبات کارگروه
ملی سازگاری با کم آبی و کارگروه سازگاری با کم آبی
استان بر مبنای خرد جمعی و با کمک همه اعضای
کارگروه ،نخبگان و دانشگاهیان عزیز ،نمایندگان
تشکل های قانونی کشاورزان ،نهادهای مدنی و دیگر
دلسوزان ،برای هر محدوده مطالعاتی شهرستان و
استان طرح سازگاری با کم آبی مستند و علمی تهیه
شده است.
بر مبنای این طرح باید با کمک دانش ،فناوری و کمک
همگان مصرف آب شرب و بهداشت شهرها و روستاها
منطقی شود؛ حجم هدررفت آب از شبکه های انتقال
و توزیع و حجم آب صنعتی و کشاورزی کاهش یابد؛
طرح های آبخوان داری و تغذیه مصنوعی اجرا شود و
از آب چندین بار استفاده شود .عملکرد اجرای همه
طرح ها باید به گونه ای باشد که تا سال  1405حجم
کسری مخزن آبخوان های زیرزمینی ،صفر شود.
عالیی تاکید کرد :در این راستا شرکت آب منطقه ای
متعهد شده است که در دشت های ممنوع و بحرانی
قطره ای آب جدید تخصیص ندهد .برای توسعه صنعت،
فضای سبز ،خدمات و تامین آب شرب و بهداشت
شهرها و روستاها حجم بیشتری از آب تخصیص داده
شده باید از منابع آب مجاز کشاورزی با هماهنگی
شرکت آب منطقه ای آب خریداری شود.
با این باور و برنامه ،اهمیت بی نظیر و جایگاه بی مانند
تشکل های قانونی کشاورزی در مدیریت آب از سویی

زیرزمینی شده ،دوباره زنده و قانونی کنیم.
عالیی با تاکید بر این که هیچ دولت و حاکمیتی
مالکیت مطلق یک گروه خاص و ویژه بر آب را
نمی پذیرد و نمی تواند بپذیرد زیرا آب چنان با امنیت
ملی گره خورده که نمی توان این دو را از هم جدا
کرد افزود :هر کشاورزی باید نگهبان و مدیر آب باشد.
باید همه دست در دست هم از حفر چاه غیر مجاز و
تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها جلوگیری
کنیم .بر روی همه چاه ها با هر مصرفی کنتور حجمی
نصب کنیم و کنتورها همیشه درست و بروز باشد و از
آب برابر حجم مجاز پروانه بهره برداری برداشت کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
تصریح کرد :باید بپذیریم که اضافه برداشت از منابع کم
و اندک آبی ،حرام قطعی خدا و ناپسند و تجاوز به حق
و حقوق بیش از  80میلیون ایرانی و فرزندانمان است.
تجاوز به حق آن کشاورز عزیزی است که از چاهش به
اندازه پروانه و به میزان مجاز برداشت می کند .دیگر
نباید در برابر تجاوز به منابع آبی بی تفاوت باشیم و
سکوت کنیم .همکاران شما در شرکت آب منطقه ای
 24ساعته آماده اند که گزارش های شما را از طریق
سامانه پیامکی  30006394و تلفن  31435دریافت و
با متخلفین سریع برخورد کنند.
با هماهنگی های انجام شده ،دادگاه ها و دادستان های
محترم هم آماده رسیدگی در خارج از نوبت و صدور
احکام قاطع و بازدارنده هستند .برای آنکه همیشه آب
برای بقا و زندگی داشته باشیم باید از منابع آبی در حد
مجاز برداشت کنیم .اگر خدای نخواسته به همین شیوه
مصرف نادرست و اسراف بیمارگونه آب ادامه دهیم هیچ
راهی و شانسی برای ماندگاری و بقا نداریم.
رودخانههابهمنزلهدهاندشتهاوحوضههای
آبریزهستند.تصرفحریموبستررودخانههاوبرداشت
غیرمجازآب،تغذیهآبزیرزمینیراتهدیدمیکند
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مجلس شورای اسالمی برای مدیریت چالش های آبی کشور طرح سازگاری با کم آبی را راهبردی درست و
منطقی می داند
مصرف آب شرب و بهداشت
شهرها و روستاها منطقی
شود ،حجم آب به حساب
نیامده در شبکه انتقال و
توزیع آب شرب و بهداشت
بهینه شود ،شبکه آب بهداشت
از آب آشامیدنی جدا شود ،از
ایجاد صنایع با مصرف آب زیاد
پرهیز گردد و استفاده چندباره
و طرح های بازچرخانی آب با
جلسه بررسی چالش های آب استان خراسان رضوی،
راهکارهای مدیریت آن و طرح های توسعه آب و
خاک مناطق مرزی ،با حضور جناب آقای دکتر
کیخا ،ریاست محترم کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع
طبیعی مجلس شورای اسالمی ،مهندس مزروعی،
ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ،مهندس اللوی
ریاست کمیسیون کشاورزی شورای اسالمی استان،
نماینده اتاق بازرگانی ،صنعت ،تجارت و کشاورزی
استان و جمعی از نمایندگان کشاورزان در شرکت آب
منطقه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در این نشست مهندس عالیی با
خوش آمد گویی به مهمانان و تشکر ویژه از جناب دکتر
کیخا برای سه بار سفر به استان در یک ماه گزارشی
از منابع آب استان ،فرصت ها و تهدیدها و چالش های
پیش رو و راهکارهایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت
بیان کرد.
عالیی افزود :استان خراسان رضوی ،که سرزمینی
کم آب و خشک است ،با بحران شدید ،گسترده و
فزآینده آب روبروست .نسبت حجم آب برداشتی به
حجم آب تجدید پذیر  130درصد است .از  37محدوده
مطالعاتی  34محدوده آن ممنوع بحرانی است .استان
خراسان رضوی مهد تمدن کاریزی است .مبنای تمدن
کاریزی دوستی با همسایگان ،سازگاری با محیط
زیست ،مدیریت منابع آب بر مبنای خرد جمعی و
تعیین بهای تمام شده آب در بازار و پرداخت آن توسط
مصرف کننده است .در  6دهه گذشته توسعه نفت محور
در تقابل با محیط زیست ،ناپایدار و بی توجه به نقش و
جایگاه اجتماعی و اقتصادی آب ،استان را همانند کشور
با چالش های جدی و مهمی روبرو کرده است .برای
مدیریت این چالش ها باید مسئله آب به مسئله نخست
استان و هر خراسانی تبدیل شود .در این راستا اعضای
کارگروه سازگاری با کم آبی استان ،استادان فرهیخته
دانشگاه ،خبرگان محلی ،تشکل های قانونی کشاورزان،
جمعیت ناجیان آب و نهادهای مدنی به درک و فهم
و زبان مشترکی از چالش های آبی استان رسیده اند
و بر مبنای خرد جمعی سند سازگاری با کم آبی،
به عنوان راهبرد اصلی حل مسئله آب ،تهیه شده است.
بر مبنای مفاد این سند باید با همدلی و همکاری از
کشاورزی سنتی ،پرزحمت ،کم بازده و کم درآمد که
آب زیادی را مصرف می کند به کشاورزی مدرن و
صنعتی و پربازده با مصرف بهینه آب حرکت کنیم،

رعایت استانداردهای زیست محیطی اجرا شود؛ اقتصاد
و بازار آب احیا گردد و از توزیع آب مفت و رایگان و با
یارانه های سنگین پرهیز شود .دست آورد جرای طرح
سازگاری با کم آبی در استان کاهش مصرف حدود
 1200میلیون متر مکعب آب در سال تا سال 1405
و حذف کسری مخزن آبخوان های زیرزمینی در این
سال خواهد بود.
عالیی گفت :از مجلس شورای محترم اسالمی
درخواست می کنیم تا اعتبار الزم برای اجرای طرح
سرنوشت ساز سازگاری با کم آبی استان را تامین کنند
و نسبت به اصالح قوانین و آئین نامه های اجرایی
مربوط اقدام نمایند تا بتوانیم برای نخستین بار اولین

آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با تشکر
از فضای همدلی و همکاری خوبی که بین اعضای
کارگروه سازگاری با کم آبی استان ایجاد شده آمادگی
کمیسیون را برای کمک به اجرای طرح سازگاری با
کم آبی استان به عنوان پایلوت کشوری ،تامین اعتبار
الزم برای اجرای آن و اصالح قوانین و آئین نامه های
اجرایی اعالم کردند .ایشان افزود :شما می توانید ،و
باید ،با کمک تشکل های قانونی کشاورزی و صنعتی و
همدلی و همکاری مسئله آب در استان خراسان رضوی
را حل کنید .مجلس شورای اسالمی در دستیابی
به این اهداف از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد .در
جنوب شرق کشور ،از چابهار ،در جنوب غرب ایران،
تا سرخس ،در شمال شرق کشور ،به دالیل گوناگونی
روستاها و شهرهای کوچک تخلیه می شوند و مهاجرت
به شهرهای بزرگ و به ویژه به کالنشهر مشهد ادامه
دارد .تخلیه مناطق مرزی و گسترش بی حساب و کتاب
حاشیه کالنشهر مشهد ،تهدیدهای زیست محیطی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی به پی دارد .باید
با سازگاری با کم آبی از منابع آب شرق کشور بیشترین
بهره را برد و کمبود آب را با اجرای طرح شیرین سازی
آب دریای عمان و انتقالش به شرق کشور توسط بخش
خصوصی تامین کرد .در پایان قرار شد تا  10روز دیگر
کارشناسان شرکت آب منطقه ای با بازدید از سرخس و
نشست جلسه ای با کشاورزان و نمایندگان آنها طرحی
برای حل چالش های آبی دشت سرخس ارائه شود.

کسب جایگاه برتر در بهره گیری از
خدمات الکترونیکی

استانی باشیم که با وجود بیشترین حجم کسری مخزن
در کشور به سازگاری با کم آبی دست یابیم.
پس از این مهندس مزروعی ،ریاست سازمان جهاد
کشاورزی استان ،ضمن تشکر از هماهنگی های ایجاد
شده بین شرکت آب منطقه ای و آن سازمان سازگاری
با کم آبی را کارآمدترین راهکاری برای حل مسئله آب
استان دانست و بر اجرای شهرک های گلخانه ای و
دیگر طرح ها برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف
آب تا رسیدن به حذف کسری مخزن آبخوان های
زیرزمینی تا سال  1405در استان تاکید کرد.
سپس آقای اللوی ضمن تاکید بر اجرای طرح سازگاری
با کم آبی در استان نکاتی از اهمیت طرح های مدیریت
و توسعه آب و خاک در مناطق مرزی و چالش های
ویژه منابع آبی دشت سرخس و ضرورت رسیدگی
فوری به درخواست های کشاورزان عزیز مرز نشین
بیان کرد.
در انتها دکتر کیخا ،ریاست کمیسیون کشاورزی،

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال  97موفق به
کسب جایگاه برتر در بهره گیری از خدمات الکترونیکی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محسن بختیار ،معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
وزیر نیرو با ارسال لوح به خاطر کسب جایگاه برتر در
بهره گیری از خدمات الکترونیکی از مدیرعامل این شرکت
تقدیر کرد .متن لوح بدین شرح است:
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ایجاد دسترسی آسان به خدمات وزارت نیرو با گسترش
جایگاه های الکترونیکی نیازمند تالش و کوشش مجدانه
تمامی کارکنان صنعت آب و برق است.
بدین وسیله کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال  97در
بهره گیری از خدمات الکترونیکی را تبریک گفته ،از تالش
های ارزشمند مدیریت و کارکنان آن شرکت قدردانی می
گردد.
از خداوند متعال توفیق هرچه بیشتر خدمت به مردم و نظام
جمهوری اسالمی ایران را خواستارم.
زیستنوسازگاریباکمآبیدرفالتخشکایران
سالهابااتکابهفرهنگوآموزههایدینیصورتگرفته
است.سازگاریباکمآبیدرگروخواستیکایکماست.
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برگزاری جشنواره ملی نوجوان خوارزمی با موضوع سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :در سال تحصیلی
جاری با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،بخش هایی از جشنواره ملی نوجوان خوارزمی به موضوع سازگاری با کم
آبی اختصاص می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،کاظم جم در نشست
هم اندیشی با معاون آموزش متوسطه و همکاران متولی برگزاری جشنواره نوجوان
خوارزمی در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ،با اعالم این خبر
افزود :بنا بر زمینه های همکاری مشترک فی مابین ،و اهمیت بهره مندی از پتانسیل
برنامه های آموزشی -مهارتی دانش آموزی در ترویج مفاهیم نجات آب و سازگاری با
کم آبی؛ در سال تحصیلی جاری همکاری در اجرای جشنواره ملی نوجوان خوارزمی
از سطح منطقه ای به سطح استانی ارتقا می یابد.
وی در بیان ضرورت تقویت سطح آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به حراست از
منابع محدود آب عنوان کرد :با توجه به کاهش منابع آب تجدیدپذیر در اثر کاهش نزوالت جوی و همچنین کاهش ذخایر منابع آب تجدیدناپذیر در اثر برداشت اضافی یا
غیرقانونی از آن ،مشارکت یکایک هم استانی های عزیز در حفاظت از منابع محدود آب اهمیت می یابد .دانش آموزان و معلمان فهیم خراسان رضوی به عنوان ناجیان آب
نسبت به تخلفات آبی حساسیت یافته و بر بهره برداری قانونی و صحیح از آن نظارت می نمایند.
جم خاطرنشان ساخت :در مناطق خشک و نیمه خشک کشور چالش های پیش رو در تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف از جمله شرب ،کشاورزی و صنعت تشدید شده
است .خوشبختانه طی سال های اخیر رویکرد عدم بازتاب تنش های آبی به مردم تغییر یافته و متولیان مدیریت آب و در صدر آن وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای
با جدیت در تالش برای انتقال مفاهیم و مسائل آبی استان و کشور و جلب مشارکت های مردم در نقش آفرینی برای پیاده سازی سیاست های سازگاری با کم آبی هستند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در این نشست با اشاره به اینکه شکل گیری جشنواره نوجوان خوارزمی ابتکار استان خراسان رضوی
است اظهار داشت :جشنواره علمی ،پژوهشی و مهارتی نوجوان خوارزمی با هدف ایجاد موقعیت های رشدآفرین برای تثبیت یادگیری در دانش آموزان قریب به  10سال است
که در این استان به صورت ساالنه برگزار شده و در سطح کشوری نیز پنجمین دوره آن در حال اجرا است.
رضا صابری توالیی عنوان کرد :این جشنواره در  6رشته پژوهش علمی ،احساس واژه ها (زبان و ادبیات فارسی) ،دست سازه های کار و فناوری ،زبان خارجی ،بازارچه تولیدات
دانش آموزی و فعالیت های آزمایشگاهی در پایه هفتم و هشتم و نهم در حال اجرا می باشد.
وی افزود :این جشنواره از ابتدای مهرماه آغاز به کار کرده و در  5سطح آموزشگاهی ،منطقه ای ،قطبی ،استانی و کشوری برگزار می شود .در استان خراسان رضوی تاکنون
بیش از  400هزار نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند که تعداد آن به صورت روزافزون در حال افزایش است.
صابری خاطرنشان ساخت :حضور دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی و توجه داشتن به مسائل کلیدی و روز استان از جمله کم آبی فرصت بسیار پویا و مغتنمی برای
یادگیری و مهارت آموزی فراهم خواهد کرد.

اعزام مدرسان نجات آب در استان خراسان رضوی

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در کارگاه آموزشی مدرسان نجات آب گفت :بنا به ضرورت
ارتقای آگاهی های عمومی در زمینه سازگاری با کم آبی
و ابتکار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدرسان
نجات آب پس از فراگرفتن مهارت تدریس و تسهیلگری در
زمینه نجات آب و سازگاری به کم آبی ،به شهرستان های
استان برای انتقال آموزه ها به اقشار مختلف اعزام می شوند.
به گزارش رورابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :در اولین گام
اجرای این برنامه  35نفر از کارشناسان و مدیران شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی در سطح ستاد و ادارات
وابسته در قالب این کارگاه یک روزه به صورت عملی
مهارت تدریس و تسهیلگری در چارچوب مفاهیم نجات
آب و سازگاری با کم آبی را فرا می گیرند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر  3500آموزشگاه در مقطع
متوسطه در این استان در حال آموزش دانش آموزان
هستند عنوان کرد :امسال به منظور پیاده سازی کتاب
درسی انسان و محیط زیست تفاهم نامه ای مابین
شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش منعقد
شده است که در چارچوب این تفاهم نامه مقرر شده است
کلیه دبیران مدرس کتاب انسان و محیط زیست توسط
شرکت آب منطقه ای تحت آموزش های نجات آبی قرار
گیرند .برگزاری کارگاه آموزشی مدرسان نجات آب نخستین
گام در پیاده سازی این برنامه آموزشی است.
جم پتانسیل های کارگروه مدرسان نجات آب در استان
خراسان رضوی را بسیار غنی برشمرد و افزود :فراگیران این
کارگاه با رعایت معیارهایی از میان مدیران و کارشناسان

شرکت گزینش شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته،
ایشان عالوه بر آموزش معلمان و دانش آموزان ،در انتقال
آموزه های نجات آب به دانشجویان ،اصحاب رسانه،
روحانیون ،هنرمندان ،کشاورزان ،اعضای شوراهای اسالمی
و سایر اقشار جامعه همکاری خواهند داشت.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
درباره برنامه آموزشی این کارگاه اظهار داشت :در این
کارگاه نماینده شرکت مشاور آموزش ،اطالع رسانی و
فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به
مهارت افزایی فراگیران در خصوص روش های تدریس
و تسهیلگری و همچنین محتوای آموزشی سازگاری با
کم آبی پرداخت .همچنین رئیس گروه آموزش مقطع
متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان
رضوی مخاطب شناسی و فنون تدریس به دانش آموزان را
تدریس کرد .این کارگاه به صورت تعاملی و با تمرین های
عملی به منظور افزایش مهارت فراگیران به اجرا درآمد.
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در نشست ویژه حکمرانی آب در مشهد مطرح شد:

مرزهای هیدرو-اجتماعی باید مبنای اصلی حکمرانی محلی آب در کشور باشند
محمد عالیی در نشست ویژه حکمرانی آب در مشهد
گفت  :کم آبی و کمبود آب در استان خراسان رضوی،
مانند ایران مرکزی و شرق کشور ،به بزرگ ترین مانع
توسعه این بخش از کشور تبدیل شده است .اندازه بحران
به میزانی است که کمبود آب پایداری تمدن و زندگی
را تهدید می کند .بدون شک امروز برای ماندگاری و
توسعه شرق کشور چالش های آبی و زیست محیطی از
مهم ترین مسائل استان و شرق کشور است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این نشست علمی که با همکاری شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد در
سالن جلسات شرکت آب منطقه ای و با حضور جمعی
از اساتید و دانشجویان ،تشکل های بخش کشاورزی،
سازمان های مردم نهاد و همچنین سایر کارشناسان
عالقمند برگزار شد ،عالیی ضمن خیر مقدم به دکتر
سید مختار هاشمی سخنران کلیدی نشست و سایر
شرکت کنندگان در نشست عنوان کرد :مدیریت منابع
در این بخش از کشور با چند چالش راهبردی روبروست.
وی در ادامه به تشریح چالش های چندگانه پرداخت
و اذعان داشت :شرق کشور سرزمینی خشک و نیمه
خشک و مهد تمدن پرافتخار کاریزی است که مبنا و
پایه آن سازگاری با کم آبی و مدیریت منابع آب بر مبنای
خرد و مشارکت همگانی بوده است .نیاکان ما با این باور
که آب ناب ترین ،حیاتی ترین و گرانقدر ترین هدیه
خداوند به زندگی است و در سرزمین خشک و کم آبشان
بدمصرفی و هدر رفت ،آلوده کردن آن و تجاوز به حقابه
دیگران گناهی بزرگ و بداخالقی است .آنها با این باورها
تمدن کاریزی را بنا نهادند و  8هزارسال در مدیریت

منابع آب سرآمد جهانیان بودند و چرخ زندگی خود و
دولت ها را بخوبی می چرخاندند.
عالیی با اشاره به کاهش  1/1میلیمتری بارش در طول
 40سال گذشته و نیز افزایش دما و حجم تبخیر و تعرق
اعالم کرد :از حدود  6دهه پیش با افزایش درآمدهای
نفتی دولت ها به اشتباه گمان کردند که چون پول دارند،
آب نا محدود و بی پایان است ،با پول می توانند هرمیزان
آب که بخواهند را با حفر چاه های عمیق و ساخت سد و
انتقال آب از راه های نزدیک و دور تامین کنند.
بر این مبنا توسعه پرشتاب و ناپایدار و ناهمخوان با
ظرفیت های زیست محیطی پایه گذاری شد .در توسعه
نفت محور مردم و نهادهای کهن و کارآمد مردمی در
مدیریت منابع آب هیچ جایگاهی نداشتند؛ اقتصاد آب
با دالرهای نفتی نابود شد و آب مفت و رایگان تامین و
توزیع گردید؛ رشد کشاورزی و صنعت و جمعیت نسبتی
با ظرفیت های زیستی منطقه ندارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بیان
کرد :راه برون رفت از بحران ویرانگر و مرگبار آب پذیرش

سازگاری با کم آبی به عنوان راهبردی اساسی و حیاتی
است .در اجرای این راهبرد باید مسئله آب به مسئله هر
هموطن تبدیل شود؛ برای حاکمیت و مدیریت کارآمد
آب همه نخبگان ،شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر
در مدیریت آب ،دانشگاهیان ،تشکل های مردمی و قانونی
کشاورزان ،صنعتگران و نهادهای مردمی بکارگرفته شوند
و بتوانیم به درک و فهم و زبان مشترکی از مسئله و
چالش های آب برسیم ،در جمع و بر مبنای خرد جمعی
تصمیم بگیریم و آنها را بدون هدر دادن زمان اجرا کنیم.
بازار آب را دوباره زنده کنیم و اقتصاد نفتی و آب یارانه ای
و مفت و ارزان را به کنار نهیم تا بهای آب در بازار تعیین
شود و مصرف کننده آن را پرداخت نماید .این نشست
در راستای این راهبرد است.
در ادامه جلسه دکتر سید مختار هاشمی ،همکار
تحقیقاتی "انستیتو نیوکاسل برای پایداری (کشور
انگلستان)" به عنوان سخنران کلیدی این نشست
عنوان کرد :امنیت آبی که بر مبنای دیدگاه کلی امنیت
بشر شکل گرفته است اعالم می دارد که باید به آب
به عنوان منبعی محدود که حیات بشری بدان وابسته
است نگریست و آن را به عنوان یکی از پایه های امنیت
اجتماعی مدنظر قرار داد.
هاشمی با تاکید بر ارتباط عمیق و مستقیم مدیریت آب
و ذهنیت های ذی مدخالن اظهار داشت :در حقیقت تا
ذهنیت افراد و جوامع ذی مدخل در مساله آب مشخص
نشود ،نمی توان در خصوص آن تصمیم عملی اتخاذ
نمود.
استاد مدعو دانشگاه کردستان و مدیر طرح سند جامع
مطالعات فرهنگی-اجتماعی نجات دریاچه ارومیه تصریح
کرد :در تجربه جوامع انسانی یک منبع آب ،یک مالک
ندارد .بلکه مجموعه ای از ذینفعان ،با ذهنیت ها ،و
دیدگاه های مختلف؛ الیه های مختلف از اثرگذاری،
اثرپذیری و مالکیت بر آب را ایجاد می کنند که این
الیه ها در تعامل و اندرکنش با یکدیگر هستند.
عضو کمیته سیاستگذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه
با بیان چالش های مدیریتی کشور در سال های اخیر در
حوضه دریاچه ارومیه ،زاینده رود ،کارون و امثالهم عنوان
کرد :کماکان در مورد برخی از حوضه هایی که اکنون
با چالش جدی آب مواجه هستند عمده تصمیمات بعد
سازه ای و سخت افزاری دارد و بعد فرهنگی (اخالقی) و
اجتماعی (سیاسی) به خوبی مد نظر قرار نگرفته است.
در پایان این نشست که به مدت  2.5ساعت ادامه یافت
حاضران به پرسش و پاسخ و بیان دیدگاه های خود نیز
پرداختند.

تدقیق میدانی نقشه های حد بستر
و حریم رودخانه تنگل شور مشهد
انجام شد
سرپرست دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار داشت :با توجه به
اتمام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه تنگل
شور ،عملیات تدقیق میدانی رودخانه به منظور بررسی
نتایج مطالعات و تطبیق با شرایط طبیعی با حضور
کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی و مشاور طرح انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد رضا صادقی فرد افزود :تدقیق میدانی
نقشه های حد بستر و حریم از اهمیت باالیی برخوردار
است و انجام این عملیات برای کلیه رودخانه های
در دست مطالعه در دستور کار قرار دارد .او خاطر نشان
کرد این عملیات به منظور رعایت حقوق مجاورین
رودخانه ها از یک سو و از سوی دیگر حقوق دولت
که بر اساس ماده  2قانون توزیع عادالنه آب بستر انهار
طبیعی ،کانال های عمومی و رودخانه ها در اختیار
حکومت جمهوری اسالمی ایران است ،ضروری و
اجتناب ناپذیر می باشد.

مسئول پروژه مطالعات سراسری رودخانه های استان
در این باره گفت :در این عملیات اکثر مقاطع مدل
هیدرولیکی رودخانه تنگل شور در طول  12کیلومتر
طی چندین روز با استفاده از دستگاه های موقعیت یاب
دو فرکانسه پیاده سازی و در خصوص انطباق با شرایط
واقعی مورد بررسی قرار گرفته است .حمیرا شامکوئیان
افزود :این عملیات تا حد زیادی دقت و کیفیت کار
مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها را باال
برده و به عبارتی تلفیق عملیات میدانی و دفتری
می تواند نتایج منطقی تری از این مطالعات را حاصل
نماید .او در پایان اشاره کرد :رودخانه تنگل شور واقع
در جنوب شرقی شهرستان مشهد بخش رضویه یکی
از مهمترین منابع تامین شن و ماسه شهر مشهد
است که بیش از  40واحد شن شویی در این منطقه
مشغول به فعالیت بوده و متاسفانه برداشت بیش از حد
مجاز از منابع مصالح رودخانه ای از این منطقه اثرات
جبران ناپذیری را به مورفولوژی رودخانه وارد آورده
است.
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راه اندازی پایگاه مردمی سازگاری با کم آبی در پایانه های مسافربری مشهد مقدس
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در دومین جلسه مشترک
به مسئوالن سازمان پایانه های مسافربری
مشهد اعالم کرد :بنابر هماهنگی ها و
توافقات صورت گرفته مابین سازمان
پایانه های مسافربری مشهد و شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی مقرر شد،
پایانه های مسافربری و ایستگاه های
سوار موجود در شهر مقدس مشهد به
پایگاه های مردمی و ترویجی نجات آب و
سازگاری با کم آبی مجهز شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،کاظم جم
با اعالم این خبر افزود :شهرداری مشهد
و سازمان های زیرمجموعه آن طی سال های اخیر
خوشبختانه گام های عملیاتی موثری در راستای
سازگاری با کم آبی برداشته و اکنون با توجه با
چالش های آبی موجود در استان خراسان رضوی و
شهر مقدس مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان
اسالم در مسیر بستر سازی اجتماعی و فرهنگی نجات
آب نیز مشارکت می نماید.
وی در ادامه عنوان کرد :طی توافقات صورت گرفته،
مسئولین محترم سازمان پایانه های مسافربری مشهد
با تخصیص مجموعه ای از تابلوهای الکترونیکی،
سازه های رول آپ ،نمایشگر دیجیتال و ،LED
فضاهای نمایشگاهی ،شهربازی و  ...در صحن پایانه ها
و ناوگان حمل و نقل بین شهری به انتشار محتوای

دارند در سطح جامعه مصرف آب با دقت
زیاد و پرهیز از اسراف صورت می گیرد.
در ایران و استان خراسان رضوی علیرغم
محدودیت های جوی منابع آب ،الگوی
مصرف آب توسط اغلب ما ناسازگاز و
مسرفانه است.
معاون فنی و اجرایی سازمان پایانه های
مسافربری شهرداری مشهد با اشاره به
اینکه ساالنه حدود  23میلیون زائر بارگاه
مطهر امام رضا (ع) وارد استان و شهر
مشهد می شوند اعالم کرد :بیش از 56
درصد ترددها در این استان از طریق
پایانه های مسافربری و ایستگاه های
سوار و الباقی از طریق زیر ساخت های
ترویجی و آموزشی سازگاری با کم آبی موافقت نمود.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بیان وضعیت
منابع آبی استان اظهار داشت :از  37محدوده مطالعاتی
موجود در استان  34محدوده در وضعیت ممنوعه و
ممنوعه بحرانی قرار دارند .نزوالت ساالنه در این استان
از حدود  240میلیمتر در دوره بلند مدت به حدود
 129میلیمتر در سال آبی گذشته کاهش یافته است.
غالمرضا ممدوحی بر ضرورت مشارکت مردم در
پیاده سازی سیاست های سازگاری با کم آبی تاکید
کرد و افزود :بخشی از مدیریت آب در حوزه عرضه و
بخشی از آن به حوزه تقاضا و مصرف مربوط است .ما
شاهد هستیم در کشورهایی که منابع غنی آب شیرین

از ابتدای آبان ماه تا کنون با انسداد  226حلقه چاه غیر مجاز:

صرفه جویی بیش از ده میلیون متر مکعب آب در مشهد

مدیر امور منابع آب مشهد از صرفهجویی بیش از ده
میلیون متر مکعب آب پس از انسداد  226حلقه چاه
غیرمجاز در این شهرستان از ابتدای آبان ماه تا کنون
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 از ابتدای آبان تا کنون
تعداد  226حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه
گردیده که  22حلقه از آن ها با عمق های  110تا
 220متر و با دبی های بین  15تا  30لیتر بر ثانیه
و  20حلقه از آن ها با عمق های  70تا  110متر و
دبی های  3تا  15لیتر بر ثانیه بوده اند.

گفتنی است طی نه ماه گذشته تعداد  366حلقه چاه
غیرمجاز مسدود شده است که با انجام این عملیات از
خروج حدود چهارده میلیون و دویست هزار متر مکعب
آب در سفرههای زیرزمینی جلوگیری شد؛ همچنین
از ابتدای سال نیز تعداد  34دستگاه و ادوات حفاری
غیر مجاز نیز توقیف شده است.
وی در پایان اعالم کرد :این امور در راستای اهداف
شرکت مبنی بر حفظ و حراست از منابع آب استان
و با توانمندی 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.

ریلی و هوایی صورت می گیرد لذا از پتانسیل بسیار
فعالی در حوزه آموزش و فرهنگ سازی برخوردار است.
میر سعیدی اقدامات سازمان پایانه های مسافربری
شهرداری مشهد را در حوزه صرفه جویی در مصرف
آب بر شمرد و افزود :در پایانه مسافر بری امام رضا (ع)
 60درصد سفرهای زمینی شهر صورت می گیرد .طی
سال های اخیر بنابر ضرورت های سازگاری با کم آبی
در این کالنشهر به غیر از آیلندها در باقی وسعت 15
هکتاری فضای سبز این پایانه ها ،کاشت چمن به طور
کامل حذف شده و با گیاهان کم آبخواه و درختان بومی
جایگزین شده است .استفاده از آب شرب در آبیاری
فضای سبز به صفر رسیده است و از طریق بازچرخانی
آب حدود  35درصد در مصرف آب صرفه جویی
شده است.
گزارش تصویری

تقدیر کشاورزان کاشمر از مدیر امور منابع آب
شهرستانکاشمر
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انسداد  ۱۲حلقه چاه غیرمجاز شهرستان باخرز
مدیر امور منابع آب تربتجام گفت:
 ۱۲حلقه چاه غیرمجاز و آبفروش حریم
قنات مقیطه کردیان باخرز طی چند روز
گذشته توسط مامورین امور منابع آب
تربت جام و نیروی انتظامی شهرستان پر و
مسلوب المنفعه گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،یوسف اختری
افزود :در راستای صیانت از منابع مجاز
و پایدار منطقه ظرف چند روز متوالی
کارشناسان این اداره پس از اخذ دستور
مقام محترم قضائی و با همکاری پاسگاه
انتظامی ارزنه نسبت به شناسایی ،پر و
مسلوبالمنفعه نمودن تعدادی از چاههای
غیرمجاز و پرمصرف محدوده منبع آبی
مذکور که عمدتا در دامداریها و داخل

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :در طی  4دهه عمر با برکت انقالب
شکوهمند اسالمی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی مفتخر است با طراحی ،ساخت و بهره برداری
از  33طرح سازه ای 648 ،میلیون مترمکعب ظرفیت
تنظیم آب ساالنه در سدهای مخزنی استان خراسان
رضوی ایجاد نماید.

فضاهای بسته مخفی شده بودند اقدام کردند.
وی ادامه داد از مأموریتهای اصلی این سازمان برخورد با تخلفات حریم قنوات بوده و خواهد بود که در همین
زمینه طی سال  ۹۷فقط در شهرستان باخرز انسداد  ۱۲حلقه چاه غیرمجاز (حریم قنوات مظفرآباد ،صیفآباد ،نقاب
و میرآب) ،انسداد  ۱۰حلقه چاه غیرمجاز در روستای نوبهارغالمان (حریم چشمه مهران) و انسداد  ۱۹حلقه چاه
غیرمجاز روستای چهارطاق (حریم قنات ساالرحسین) پیگیری و ترتیب اثر داده شده است.
اختری این اقدامت را در راستای سازگاری با کم آبی برشمرد و گفت :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
برنامه ریزی های انجام داده باید تا افق  1405کل اضافه برداشت  1200میلیون متر مکعبی خراسان رضوی را به
صفر برساند که الزمه رسیدن به این هدف جلوگیری از اضافه برداشت ها در دشت های استان می باشد.

بازدید شورای تامین شهرستان سرخس از رودخانه تجن و تنها جنگل ژنتیک پده و گز
در شمال شرق کشور
مدیرامور منابع آب سرخس به همراه
دادستان ،رئیس دادگستری ،بخشدار
مرکزی ،رئیس محیط زیست ،مدیر جهاد
کشاورزی ،رئیس منابع طبیعی ،معاون
امالک و اراضی آستان قدس و نماینده
هنگ مرزی از رودخانه تجن و جنگل
قاسم خان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر این امور
هدف از این بازدید که به دعوت امور منابع
آب سرخس صورت گرفت را مشاهده و بررسی وضعیت
تخریب و تصرف حریم و بستر رودخانه تجن در منطقه
جنگل قاسم خان بیان کرد.
عبادی نژاد خاطر نشان کرد :متاسفانه به تازگی بعضی از
اهالی منطقه با تجاوز به حریم و بستر و تخریب جنگل
درختان پده و گز که تنها ذخیره ژنیتیکی این درختان
در شمال شرق کشور می باشد اقدام به کشت می نمایند.
عبادی نژاد با معرفی منطقه از نزدیک به اعضای شورای
تامین و شهرستان گفت :متاسفانه پس از پی گیری های
این امور در دادن اخطاریه و اقدام به رفع تصرف مشاهده
می شود که متخلفین پس از تخریب و تصرف بستر اقدام
به بستن قرار داد تحت عنوان زمین کشاورزی دیمه با
آستان قدس نمودند؛ که این تخلف در ادامه تخلفی دیگر،
حفر چاه غیر مجاز جهت آبیاری زمین های تحت تصرف

ایجاد  648میلیون مترمکعب ظرفیت
تنظیمی ساالنه سدهای استان خراسان
رضوی پس از پیروزی انقالب اسالمی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :به همت
کارشناسان و متخصصان ایرانی طی چهل سال گذشته
 5سد دوستی ،قره تیکان ،زنگالنلو ،چهچه و درونگر
در نقاط مرزی استان و  28سد مخزنی در سایر نقاط
استان احداث شده و به بهره برداری رسیده است.
سخنگوی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان
کرد :تمام ظرفیت موجود پس از پیروزی انقالب
اسالمی ایجاد شده و به بهره برداری رسیده است.
وی خاطرنشان ساخت :با توجه به توزیع نامتوازن مکانی
و زمانی نزوالت جوی در سطح استان 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
خراسان رضوی؛ ساخت سدهای مذکور ضرورت یافته و
به اجرا در آمده است.
گزارش تصویری

را به دنبال دارد.
عبادی نژاد در پایان ضمن تشکر از اعضای شورای
تامین خصوصا فرماندار و دادستان و رئیس دادگستری
شهرستان که همکاری تنگاتنگی با این امور دارند خواست
تا ضمن تشدید برخورد با متخلفین جهت جلوگیری این
تخریب ها که خسارات زیادی به آبخوان دشت سرخس و
محیط زیست و جنگل درختان پده و گز وارد می نماید از
دستگاه های مسئول بخواهند که همکاری بیشتری با امور
منابع آب داشته باشند.

دیداررئیس اداره منابع آب سرخس با شهردار و رئیس
شورای شهر سرخس

بهره برداری غیرمجاز از منابع آب ،یعنی تهدید
امنیت آبی  6/5میلیون نفر زائر و
مجاور امام مهربانی ها.
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سخنراني وزير نيرو در جشنواره پژوهش و فناوري در پژوهشگاه نیرو
موضوع مهم آب و انرژی در زندگی امروز و فردای جامعه ما و همه جوامع و طبیعتاً محدودیت این منابع در مقایسه با فزونی تقاضا و افزایش سطح زندگی و بالطبع نیاز بیشتر
به این دو منبع ،نقش و جایگاه پژوهش و فناوری را در این دو عرصه بخوبی نشان می دهد .هرجا که ما با محدودیت منابع مواجه هستیم طبیعتاً علم و تجربه و تحقیق و
پژوهش راهکارها و ابزارهای مهمی هستند که به مدد بشر آمده اند و طبیعتاً ما نیز می بایست حداکثر تالش خودمان را همزمان با عرضه خدمات آب و برق در این زمینه ها
مصروف بداریم .از اصلی ترین منابع مهم و تجدیدناپذیر وقت و فرصت است .هر پژوهشگر و محقق که اجتماع امروز انبوهی از آنهاست ،اساس کار خود را بر بهره گیری بیشتر
از فرصت و مجال در اختیار ،قرار می دهد و اال بدون توجه به محدودیت این منابع یعنی زمان و سایر منابع ،شاید ضرورت تحقیق و پژوهش آنگونه که باید و شاید شناخته
نشود .اينکه ما عادت کنيم و به همديگر تذکر و توجه بدهيم که در اين زمينه تمرين بيشتري داشته باشيم که هر کار و پروژه را بویژه برنامه های تحقیقاتی مطابق برنامه آغاز
شود و مطابق برنامه به پایان برسد و بتوانیم ارزیابی مناسب و صحیحی از عملکرد خود و مجموعه های مرتبط با خود داشته باشیم یک ضرورت قطعی توفیق ما در این عرصه
است .از موضوع کوچک و ساده و به ظاهر بدیهی برنامه ریزی برای جلسات که ما ناچار نباشیم بعد از  40سال کماکان از ترجیع بند «با توجه به ضیق وقت» استفاده بکنیم،
کار آغاز می شود .بدانیم چه زمانی در اختیار ما برای صحبت کردن است ،متناسب با همان زمان مطالب خود را آماده کنیم که اینگونه نباشد که وقتی نوبت مان برای ارائه
می شود بگوئیم با توجه به ضیق وقت مطالب زیادی بوده و من از آن می گذرم .باالخره وقتی آقای مهاجری به اینجانب گفتند که  20دقیقه وقت دارید و ساعت  10و  5دقیقه
صحبت تان شروع می شود باید هر برنامه ای دارم با لحاظ وضعیت ترافیک خودم ،را زودتر برسانم و انتظارم این باشد که به موقع صحبتم را شروع کنم و به موقع تمام کنم
و به موقع به برنامه های بعدی برسم .اگر چنین تمرینی را نداشته باشم طبیعتاً از همکارانم نمی توانم توقع و انتظار پایبندی به تعهدات و وعده ها را داشته باشم و از همین
شروع می شود و به پروژه های بزرگ و توفیقات و ناکامی ها منجر می شود .به هرصورت موضوع ،موضوع مهمی است بویژه در شرایط حاضر که فرصتی در اختیار ماست به
عنوان تحریم ها که می توانیم با جدیت و دقت و قاطعیت بیشتری خودمان را موظف بدانیم از همه ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم .محققین و پژوهشگران و ظرفیت های
دانشگاهی ،همه اینها باید به عنوان اجزای الینفک مدیریت منابع آب و انرژی همکار دولت و وزارت نیرو باشند و ما می بایست زمینه های الزم و ضروری را برای فعالیت آنها
مهیا کنیم .این زمنیه ها به عوامل متعددی وابسته است .ولی اگر بخواهیم به اختصار به اصلی ترین آنها بپردازیم یکی منابع انسانی است و دیگری ساختار مناسب وزارت نیرو
به عنوان دستگاهی که به عنوان متولی و مسئول عرضه آب و برق مطمئن و پایدار در سطح کشور است .به عنوان منابع و محصوالتی که بستر تولید و توسعه در کشور هستند
می بایست از بهترین کیفیت منابع انسانی برخوردار باشند .واقعاً در این زمینه اجازه و امکان هیچگونه مسامحه ای نداریم .دستگاهی هستیم که با توجه به سیستم آموزشی
کشور می توانیم از بهترین استعدادها در زمینه های مختلف بهره مند باشیم و این وظیفه مدیریت ارشد و همه مدیران وزارت نیرو است که با حساسیت باال به مقوله منابع
انسانی بپردازند و از شایستگی های الزم برای مدیریت این کار برخوردار باشند .این خدمت  ،خدمت فوق العاده موثری است و در نقطه مقابل وقفه ،مسامحه و سهل انگاری
در این زمینه با هر توجیهی از مصلحت اندیشی به نظر می رسد که نقش بسیار مخرب خواهد داشت و بعضاً در برخی ادوار داشته و می بایست این روزها با دقت و وسواس
بیشتری به موضوع منابع انسانی در عرصه مدیریت آب وبرق پرداخت .اصلی ترین تضمین پایداری عرضه مناسب این محصوالت اساسی به قیمت مناسب و به شیوه و شکل
مناسب ،وابستگی تام و تمام به کیفیت منابع انسانی دست اندر کار دارد .ابتدا در سازمان دولت در وزارت نیرو به معنای همه شرکتها و موسسات تابعه و وابسته و در خارج
سازمان دولت و کماکان در خانواده بزرگ صنعت آب وبرق و الزام دوم بحث ساختار مناسب است .این موضوع هم بعد از منابع انسانی جزء اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر
کیفیت انجام کار و ارایه خدمت است .در عرصه پژوهش و تحقیق ساختار مناسب به معنای تضمین کافی برای بکارگیری موثر نتایج تحقیقات و پژوهش ها در تولید محصوالت
و در عرضه آنها و همچنین در گردش کارهاست .متاسفانه شرایط امروز ما به گونه ای است که در هر دو عرصه هم منابع انسانی و هم ساختار هنوز بعد از چهار ده جای کار
بسياری برای ما وجود دارد و امیدواریم که انشاهلل در عین حال پرداختن به امور جاری و بدون هرگونه اختالل و وقفه ای در انجام وظایف و ارایه خدمات ،به این دو مقوله
هم به شکل مناسب و شایسته ای پرداخته شود .نقش پژوهش در فناوری در تحقق ماموریت های ما بسیار زیاد حائز و شایان اهمیت است و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی در
این زمینه وجود دارد .اشاره اي کوتاهی شد و قطعاً از امروز صبح به تفضیل به آن پرداخته شده و یا خواهد شد که منابع مالی الزم برای توسعه ضروری پژوهش می بایست
تدارک شود .صنعت آب و برق صنعت فقیری نیست .چارچوب های قانونی و قوانین و مقررات موضوعی است ،اما معنی دار کردن این عرضه تحقیق و پژوهش و فراهم کردن
زمینه های الزم و تدارک الزم برای آن وظیفه ماست .به اعتقاد من با این فرض که نتیجه کار پژوهشی ما و پژوهشگران ما منجر به ارایه بهتر هم به لحاظ کیفیت و هم با هزینه
مناسب تر به مردم خواهدشد ،قاعدتاً می بایست راهکار قانونی الزم را فراهم کنیم که عالوه بر الزامات قانونی که وجود دارد با رعایت آنها بتوانیم به طور مشخص نتیجه این
گشایشی که در انجام کار ایجاد می شود به واسطه تحقیق و پژوهش آن را به نوعی کمی بکنیم و بخشی از آن کمیت را که طبیعتاً تبدیل به منابع مالی خواهدشد ،در اختیار
این عرصه قرار دهیم برای توسعه فعالیت ها ،یعنی اگر به عنوان مثال دستگاهی تولید می شود که موجب کاهش یا برطرف کردن آلوده کننده ها در منابع آب شرب مردم
می شود ،ما باید قادر باشیم که گشایشی در این امر ایجاد شده و صرفه جویی که ایجاد می کند یا جلوگیری از هزینه هایی که صورت می گیرد بواسطه آن عوارض منفی که
شکل و شیوه قبلی می توانست داشته باشد ،این دستاورد این محصول یا این نتیجه پژوهش و تحقیق بدانیم و بخشی از این عایدی را در اختیار همین چرخه قرار دهیم .این
موضوعی است که وظیفه مدیریت ستادهای ماست انشااهلل سعی خواهیم کرد عالوه برتکالیف قانونی و حرکت در آن راستا ،این مفهوم را هم فرهنگ سازی کنیم و به تعبیری
کمک موثری به معنادارترکردن پژوهش و فناوری خواهدنمود .یعنی ما عم ً
ال توجه و تمرکز خود را روی عرصه هایی قرار می دهیم که بتواند به طور مستقیم بر روی کیفیت
خدمتی که باید عرضه بکنیم ،بر روی قیمت تمام شده محصولی که باید ارایه دهیم خودش را نشان بدهد و به طور منطقی بتوانیم بخشی از این صرفه جویی و یا کاهش
هزینه را جهت توسعه تحقیقات و پژوهش و کاربردهای تحقیقاتی قرار دهیم .مردم هم به عنوان مصرف کننده نهایی به عنوان کسانی که هزینه این چرخه را پرداخت می کنند
جز این نیست  .ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بدون ارتباط مستقیم فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی ما و یا اینکه صرفاً و منحصرا ً ما در جهت توسعه مرزهای دانش
حرکت بکنیم ،هزینه های آن را از مصرف کننده مطالبه بکنیم .اینجاست که بحث هایی مطرح می شود که در جای خود بحث های واردی است که دستگاه های خدماتی
مانند وزارت نیرو مسئولیت مستقیمی در آن عرصه ها ندارد.
بحمداهلل آنچه اینجا ارایه شد و اطالعاتی که من دریافت می کنم حاکی از این است که بخش عمده ای از فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی ما در این راستاست  .من امیدوارم
که با توجه به عالقه بندی و همچنین برنامه ریزی هایی که وجود دارد و ارتباط خوبی که ما با موسسات پژوهشی و تحقیقاتی و دانشگاههای مختلف داریم و فعالیت هایی
که در خود وزارت نیرو ،پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب و سایر مجموعه ها وجود دارد بتوانیم به شکل هدفمندتر و منسجم تری این فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
و رونق حضور فناوری های نوین را در بخش های مختلف با ارتباطات موثر و فعال با ظرفیت های متناسب در خارج وزارت نیرو و خارج کشور انشااهلل  ،زمینه را برای تحقق
برنامه های وزارت نیرو که به تایید دولت و مجلس محترم هم رسیده فراهم بکنیم و طبیعتاً در اینجا همکاران ستادی در وزارت نیرو و در شرکت های مادرتخصصی مسئولیت
مهمی را بر عهده دارند .امیدوار هستیم در این فصل که هم جشنواره فعالیت های یک ساله است و هم مجالی برای هم اندیشی و دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات ،ما بتوانیم
برنامه خوبی را برای یک سال پیش رو تدوین نمائیم و شاهد باشیم که از همه ظرفیت های جمع حاضر و جمع کثیری که مرتبط با این مجموعه هستند به نحو احسن استفاده
کنیم .من مجددا ً تبریک می گویم این هفته را و این مناسبت را و همچنین روز مبارک والدت امام عزیز را و آرزوی توفیق دارم برای همه پژوهشگران و محققین و همچنین
دست اندرکاران این اجالس و برگزار کنندگان نمایشگاه فناوری و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.
متشکرم
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ابراهیم قندهاری

حوزه توسعه نرم افزار و مکانیزه کردن فرآیندها
مکانیزه کردن فرآیندها در اتوماسیون اداری:
 ایجاد و راهاندازی فرم و فرآیند مأموریت الکترونیکیدر اتوماسیون اداری
 ایجاد و راهاندازی فرم و فرآیند جدید اضافهکارپرسنلدر اتوماسیون اداری
 راهاندازی فرآیند پیگیری ،رصد و گزارشگیرینامههای وارده و  FCFزماندار و نیازمند پاسخ در
اتوماسیون اداری
 راهاندازی فرم و فرآیند عدم انطباق در اتوماسیوناداری

راهاندازی سامانههای اختصاصی کارکنان در پرتال
داخلی و پرتال اصلی:
 راهاندازی پرتال اختصاصی کارکنان شرکت راهاندازی میز کار اختصاصی کارکنان در پرتال اصلیشرکت
 راهاندازی میز خدمت الکترونیک در پرتال شرکت راهاندازی سامانه اضافه کار و مأموریت کارکنان راهاندازی سامانه فیش حقوقی کارکنان -راهاندازی سامانه نظرسنجی از کارکنان

توسعه و راهاندازی سامانههای اطالعاتی و عملیاتی:
 راهاندازی سامانه حفاظت کیفی منابع آب راهاندازی سامانه سیمای آب شهرستانها راهاندازی سامانه ارسال پیامک به مشترکین درسامانه ساماب

 راهاندازی بخش صدور فیش آببها در سامانه ساماب راه اندازی میز خدمت الکترونیکی مشترکین (ساماب)با قابلیت درخواست و ارائه مستقیم خدمات

حوزه زیرساخت شبکه ،ارتباطات و امنیت
اطالعات
توسعه زیرساخت شبکه اینترانت ،شبکه داخلی و
اتاق سرور ساختمان مرکزی و امورهای منابع آب
شهرستانها:
 انعقاد تفاهمنامه اجرای فیبر نوری مخابرات درساختمان ستادی و تمامی امورهای منابع آب
شهرستانها برای برقراری شبکه اینترانت
 اجرای شبکه فیبر نوری  12امور /اداره منابع آب برایارتباط با ستاد با پهنای باند  3تا  6مگابیت بر ثانیه
 راهاندازی اتاق سرور پشتیبان دیتاسنتر (Disaster)Recovery Site

 راهاندازی کامل شبکه داخلی و اتاق سرور امورهایمنابع آب مشهد ،نیشابور ،سرخس
 تأمین تجهیزات مورد نیاز راهاندازی استانداردسازیشبکه داخلی و اتاق سرور امورها /ادارههای منابع آب
تابعه (در مرحله شروع عملیات اجرایی)
 تأمین تجهیزات مخابراتی SDHبرای ارتباط باند پهنبر بستر فیبر نوری
 ارتقاء پهنای باند اینترنتی اختصاصی و متقارنشرکت از  8به  30مگابیت بر ثانیه
 تأمین تجهیزات مورد نیاز ایجاد اتاق سرور با سطحدسترسی باال ()Fully Redundant

 راهاندازی اتاق برق اضطراری استاندارد (UPS )Roomبرای تأمین برق اضطراری اتاق سرور

 راهاندازی سامانه ذخیرهسازی و پشتیبانگیریخودکار از اطالعات تمامی سامانهها و سرورهای موجود
 کالسترینگ اتوماسیون اداری (اجرای سیستم برروی دو سرور موازی با دسترسپذیری باال در سطح
سختافزار)
 راهاندازی سیستم مانیتورینگ شبکه (نسخه ویندوزیو موبایلی)
 انجام پروژه تست نفوذ شبکه توسط آزمایشگاه آپادانشگاه فردوسی مشهد
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کسب امتیاز کامل جشنواره شهید رجایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک

افتخارات کسب شده گروه فناوری اطالعات
کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال  97در ارائه
خدمات الکترونیکی در
صنعت آب و برق کشور

دریافت تقدیرنامه از مدیرکل محترم
دفتر فنآوری اطالعات و آمار وزارت نیرو

دریافت تقدیرنامه از مدیرکل محترم دفتر
فنآوری اطالعات ،توسعه مدیریت و تحول
اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران (برای
اجرای بندهای  15و  17سیاستهای کلی نظام
اداری و برنامه دوم نقشه راه اصالح نظام اداری)
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آموزشی
کارگاه
برگزاری
آزمایشهای پمپاژ

دوره آموزشی آشنایی با مسائل تئوری و عملی آزمایش
پمپاژ با حضور آقای دکتر کرمی ،رئیس محترم گروه
مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب
ایران ،کارشناسان و روسای گروه مطالعات آب زیرزمینی
سراسر کشور به میزبانی دفتر مطالعات پایه منابع آب
خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در این کارگاه آموزشی بر لزوم
استمرار برنامه های آموزشی مؤثر و کارآمد در راستای
سازگاری با کم آبی تأکید نمود .شاه حسینی رئیس گروه
مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب
ایران به ارائه مطالبی در خصوص ضرورت بازنگری روش
محاسبه و تدقیق ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان های
آبرفتی پرداخت.
در طی برگزاری برنامه های آموزشی کارگاه ،دکتر
کرمی مباحث تئوری هیدرولیک چاه و جریان شعاعی
در آبخوانهای محبوس ،نشتی و آزاد و تفاوت آنها را
بیان نمود و ضمن معرفی الزامات و تجهیزات مورد نیاز
آزمایشهای پمپاژ به صورت کامل با حل چند مثال
تفاوت بین آزمایش پمپاژ آبخوان و آزمایش پمپاژ چاه و
نیز نحوه استفاده از نرمافزار  Aquifer win32را ارائه
داد.
روز دوم کارگاه طی فعالیت های صحرایی ،شرکت
کنندگان از محل سایت آزمایش پمپاژ واقع در غرب
آبخوان مشهد-چناران بازدید کردند و نسبت به راهاندازی
و انجام آزمایش پمپاژ بر روی یک حلقه چاه اکتشافی
اقدامات الزم به عمل آمد و شرکت کنندگان با نحوه
تنظیم فرمهای ثبت اطالعات صحرایی ،نحوه اندازهگیری
دبی ،افت سطح آب در چاهها و نمونه برداری کیفی از
آب پمپاژ شده آشنا شدند.

گزارش تصویری
شورای مدیران حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین شجاع
در خصوص فرهنگ سازمانی و آرامش از نگاه قرآن

گزارش تصویری
جلسه اطالع رسانی مدیر امور منابع آب تربت جام با
نمایندگانکشاورزان

گزارش تصویری
برگزاری جلسه شورای فرهنگی ،امر به معروف و نهی از منکر
و بسیج در امور منابع آب شهرستان تربت جام

گزارش تصویری
گزارش تصویری
همایش حماسه بیداری به مناسبت نهمین سالگرد حماسه
بزرگ  9دی

پیاده روی نمادین پرسنل امورمنابع آب سرخس به مناسبت
هفته هوای پاک

گزارش تصویری
شورای هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران
وزارت نیرو استان خراسان رضوی

گزارش تصویری
جلسه شورای حفاظت از منابع آب ،شهرستان باخرز
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