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( صفحه )2
آغاز الیروبی رودخانه هریرود ( صفحه )4

پیام ماه:
«شعله هـای بزرگ ناشـی از جرقـه ای کوچـک اسـت»
(دانته)

رویدادها :روز جهانی آب (صفحه)3

در سومین جلسه کارگروه سازگاری با خشکسالی مطرح شد؛

محدودیت کشت بهاره در سال 97
رییس کارگروه سازگاری با خشکسالی استان
خراسان رضوی از محدودیت کشت بهاره
در سال  97و الزام بیمه برای کشاورزی
خشکسالی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی« ،مدیر مطالعات پایه منابع
آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی»
ضمن اعالم این خبر گفت :در سومین جلسه
کارگروه سازگاری با خشکسالی استان خراسان
رضوی با توجه به کاهش شدید نزوالت جوی و
وضعیت بحرانی منابع آبی در خصوص آب شرب پیشنهاد
شد تا حفاری جدید محدود شود و برای تأمین آب شرب،
چاه های در اختیار دستگاه های دولتی با هماهنگی
استانداری در مدار شرب قرار گیرند.

.
احمد قندهاری افزود :جهت تأمین بخشی از آب شرب
شهری تصمیم بر این شد از طریق چاه های کشاورزی
با پرداخت خسارت به بهره برداران بخشی از کمبود ها
تعدیل شود .وی همچنین با تاکید به نقش مهم مدیریت
ظرفیت اسمی نهایی این تصفیه خانه 211مترمکعب در
شبانه روز است که بخش میانی مشهد را پوشش می
دهد.
طرح تکمیل و توسعه این تصفیه خانه سال  1420به
بهره برداری می رسد.
تاکنون برای ساخت این تصفیه خانه بیش از 14میلیون
یورو و 402میلیارد ریال منابع اعتباری هزینه شده است.

بازدید استاندار خراسان رضوی از
تصفیه خانه شماره  5خین عرب
استاندار خراسان رضوی به همراه جمعی از مدیران
شرکت های آب منطقه ای استان و آب و فاضالب شهر
مشهد از تصفیه خانه فاضالب مشهد در منطقه خین
عرب این شهر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،علیرضا رشیدیان در حاشیه این بازدید گفت:
با توجه به کمبود آب در استان ،مدیریت منابع آب
ضروری است و همکاری الزم برای تامین منابع مالی
برای اجرای طرح های تامین آب صورت می گیرد.
او افزود:امیدواریم با تسریع درتکمیل طرح ها و مصرف
صحیح آب توسط مردم و کشاورزان با مشکل کم آبی
مواجه نشویم.
هم اکنون تصفیه خانه شماره پنج مشهد به ظرفیت 83
هزارمترمکعب درشبانه روز و باتحت پوشس قراردادن 53
هزار نفر در شمال شرق مشهد در منطقه خین عرب
فعال است.

آب در بخش های صنعت ،خدمات و کشاورزی
جهت عبور از بحران آب گفت :جیره بندی آب
کشاورزی در دشت های دارای تنش شدید
آبی ،عدم شارژ مازاد برای کلیه چاه ها و نصب
کنتور بر روی کلیه چاه های صنعتی ،شرب و
بهداشت و خدمات الزامی می باشد.
قندهاری ضمن اشاره به نقش کنتورهای
هوشمند در مصرف بهینه آب افزود :مقرر
شد تا بهره برداری کامل از کلیه کنتورهای
هوشمند صورت گیرد.

بازگشایی و ساماندهی شده است.
«سید حمید میرقاسمی» گفت :میانگین آزادسازی و
ساماندهی رودخانه ها در سال های قبل از  1394حدود
 40هکتار در سال بوده است که این رقم طی سال های
 95 ،94و  96به ترتیب  730،917و 263هکتار افزایش
یافته است.
«میرقاسمی» افزود :در سال  94و  95عملکرد آزادسازی
و رفع تصرف از رودخانه های کشور به ترتیب  1100و
 1400هکتار بود که در همین سال ها حدود  84درصد
و  52درصد از رفع تصرفات کشور مربوط به خراسان
رضوی می باشد.

تصفیه فاضالب فرایند زدودن آالیندهها از پساب ،بهویژه
فاضالب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی،
فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آالیندهها و تأمین
فاضالب تصفیه شده بی خطر برای محیط زیست است

وی در ادامه دلیل اصلی افزایش تعداد رخدادهای سیل
در سال های اخیر را تصرف بستر و حریم رودخانهها،
مسیل ها ،ایجاد اعیانی و دخل و تصرف غیر مجاز توسط
اشخاص در رودخانه ها برشمرد.

 263هکتار از اراضی رودخانه های
سطح استان خراسان رضوی در سال
 96آزادسازی و ساماندهی شده است

«مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
استان» افزود :طبق «اصل  45قانون اساسی و 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».

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی»،مدیر رودخانه ها و سواحل این شرکت « با اشاره
به اینکه یکی از اولویت های مهم دفتر رودخانه ها و
سواحل اجرای طرح آزادسازی و ساماندهی حریم و بستر
رودخانه ها است گفت :رودخانه های رود معجن ،حصار
و بسک شهرستان تربت حیدریه ،آبقد مشهد و ششتمد
سبزوار مهم ترین رودخانه هایی هستند که در سال 96
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انتخاب مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

به عنوان مدیرکل برگزیده مجمع استانی سالمت در سال 97
در نخستین مجمع سالمت خراسان رضوی و با
حضور استاندار ضمن رونمایی از سند سالمت
استان ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی به عنوان یکی از مدیران کل برگزیده
مجمع استانی سالمت در سال  97انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،رییس مجمع سالمت استان با
اشاره به اینکه اجتماعی شدن سالمت به معنای
نقش آفرینی آحاد مردم و سازمان های دولتی و
غیر دولتی در امور سالمت محور می باشد گفت:
این امر یکی از تکالیف و اهداف برجسته نظام سالمت در
کشورهای مختلف است که تحقق آن می تواند زمینه ساز
رسیدن به هدف عدالت در سالمت باشد.
«علیرضا رشیدیان» ضمن تقدیر و تشکر از «محمدحسین
جعفری» که در مسیر نیل به اجتماعی شدن سالمت تالش
وافر داشته است؛ به پاس مسئولیت پذیری و پاسخگویی
اجتماعی برای سالمت ،وی را به عنوان یکی از مدیران
کل برگزیده مجمع استانی سالمت در سال  97برشمرد و

گفت :امید است با مشارکت همگانی در امر سالمت شاهد
تحقق جامعه سالم باشیم.

می شود و اگر برداشت شن و ماسه تحت اصول فنی
مناسب و نیز مدیریت صحیح صورت گیرد نه تنها تبعات
منفی آن به حداقل می رسد ،بلکه عملکرد رودخانه و
پایداری آن نیز افزایش می یابد.
«میرقاسمی» بر اخذ موافقتنامه برای برداشت مصالح
رودخان ه ای از شرکت آب منطق ه ای استان تاکید کرد و
از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست که از برداشت شن
و ماسه بدون داشتن مجوز خودداری نمایند.

توقیف دستگاه حفاری چاه غیرمجاز در
غرب مشهد

برداشت های غیرمجاز مصالح رودخانه
باعث تشدید حوادث سیل می شود
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی اعالم کرد :برداشت های غیرمجاز مصالح
رودخانه ای باعث تغییر رژیم جریان رودخانه و به هم
خوردن شرایط طبیعی آن می گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،سید حمید میرقاسمی» با بیان این موضوع
که دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه و تغییرات
منفی ناشی از برداشت شن و ماسه به محل برداشت
محدود نمیشود؛ بلکه کیلومتر ها باالتر و پایین تر از
محل برداشت را تحت تاثیر قرار می دهد اظهار داشت:
برداشتهای بیرویه مصالح رودخانه ای از بستر رودخانه
ها سبب تشدید حوادث سیل و افزایش خسارت های
ناشی از آن می گردد.
وی برداشت های بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه
ها را از معضالت اصلی دانست و عنوان کرد :ادامه این
روند سبب کاهش ظرفیت رودخانه برای عبور ایمن سیل

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در محدوده غرب مشهد یک دستگاه حفاری غیر
مجاز توسط واحد اجرائیات و گشت و بازرسی منابع آب
این شرکت توقیف شد.
«مدیر امور منابع آب مشهد» درباره اقدامات این امور در
راستای حفاظت و صیانت از آبهای زیرزمینی گفت :با
پیگیری ها و تالشهای مستمر واحد اجرائیات و گشت
و بازرسی ،از ابتدای سال  97تاکنون  4دستگاه حفاری
غیر مجاز توقیف شده است.
«اکبر علیپور» افزود :متاسفانه برداشت های بی رویه و
عدم وجود بارندگی در چند سال اخیر منجر به افت زیاد
سطح آب زیرزمینی به ویژه در غرب مشهد شده است؛
که نتیجه آن کاهش آبدهی چاه ها می باشد .لذا با وجود
قانون جهت تغییر محل و کف شکنی به دلیل جلوگیری
از کاهش دبی پروانه آتی بهرهبرداری ،برخی کشاورزان
اقدام به استفاده از دستگاه های غیر مجاز می نمایند.
همچنین عالوه بر چاه های مجاز برخی افراد سودجو
و باغ ویال ها نیز اقدام به حفر چاه غیر مجاز توسط این
دستگاه ها می کنند که در سال  96تعداد  58دستگاه
توقیف و  630حلقه چاه غیر مجاز در محدوده دشت
مشهد پر و مسلوب المنفعه گردید.
وی حمایت بیشتر نیروهای انتظامی ،قضایی ،فرمانداران
و تامین منابع مالی را از الزامات کار در حوزه حفاظت و

صیانت از آبهای زیرزمینی دانست و تاکید کرد :بحث
آب بایستی به گفتمان غالب در استان و کشور تبدیل
گردد و برای آن تصمیمات خاص اخذ شود.
همچنین برداشتهای زیاد طرف همسایه افزود :بیشک
یکی از موضوعاتی که این انگیزه را برای انتقال آب از
دریای عمان به شرق کشور بیشتر میکند ،تغییراتی
است که در حوزه منابع آبی در کشور افغانستان در حال
انجام است.

گزارش تصویری

سـیل رودخـانه کشـف رود

3
22مارس روز جهانی آب

 22مارس برابر با  2فروردین ،از سوی سازمان ملل متحد به عنوان
سمانه کفاش زاده
روز جهانی آب نامگذاری شده است .
کارشناس روابط عمومی
رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب ،قطع بی
رویه درختان جنگلها و تغییر اکوسیستم طبیعت،
رشد شهرسازی و افزایش صنایع آلوده کننده آب،
شیوه های نامناسب و غیراصولی کشاورزی ،احداث
سدهای مخزنی و ایجاد دریاچه های مصنوعی
همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح
جهان است که نوعی تهدید جدی برای جامعه
بشریت محسوب می شوند.
در سال  1992و در بیست و یکمین دستور جلسه
کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل که
در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد ،موضوع روز
جهانی آب رسما مطرح شد .در این کنفرانس از کلیه
کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21

طبیعت برای آب؛
شعار روز جهانی آب
پوستر ویژه و مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران
و شرکت مهندسی آبفای کشور به مناسبت روز جهانی
آب در سال  1397با شعار «طبیعت برای آب » منتشر
شد.

سازمان ملل ،این روز را به عنوان روز ترویج و آگاهسازی
مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش
و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانسها ،سمینارها و

های خود غافل می شویم وضعیت تامین آب مورد نیاز
برای زنده ماندن و رونق زندگی هر فرد بدتر خواهد شد.
راه حل های مبتنی بر طبیعت ،پتانسیل حل بسیاری از
چالش های آبی ما را دارند .ما بایستی با زیرساخت های
«سبز» بیشتر کار کنیم و در جاهاییکه امکان دارد آن را
با زیرساخت های «خاکستری» هماهنگ کنیم .کاشت
جنگل های جدید ،اتصال مجدد رودخانه ها به دشت
های سیالبی بازگرداندن تاالب ها ،چرخه آب را متعادل
و سالمت و امرار معاش انسان را بهبود خواهد بخشید.

جایگاه آب در اسالم

این پوستر برای گرامیداشت روز جهانی آب در روز
دوم فروردین ماه سال  1397طراحی و منتشر شده
است .شعار روز جهانی آب  « 2018طبیعت برای آب
» است .این شعار بر روی این موضوع تمرکز دارد که
ما چطور می توانیم از طبیعت برای غلبه بر چالشهای
آبی قرن  21استفاده نماییم .تخریب زیست محیطی به
همراه تغییرات اقلیمی باعث تحریک بحران های آبی
گردیده که در سراسر جهان مشاهده می کنیم .سیالب
ها ،خشکسالی ها و آلودگی آب همه این موارد به
واسطه پوشش گیاهی ،خاک ،رودخانه ها و دریاچه های
تخریب شده ،تشدید می شوند .هنگامیکه از اکوسیستم

" هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه
شجر فیه تسیمون"( نحل)10/
" خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن
بیاشامید و درختان پرورش دهید تا از میوه آن بهره
مند شوید به برگ آن حیوانات خود را بچرانید" .
چنانچه در آیه ای دیگر آمده است :
" و هو الذی خلق السموات و االرض فی ستة ایام و کان
عرشه علی الماء ("...هود)7/
" و او خدایی است که آسمان و زمین را در فاصله شش
روز آفرید و عرش با عظمت او بر آب قرار یافت".
در آیات یاد شده خداوند تبارک و تعالی ضمن بیان
فوائد آب  ،ارزش واال و اهمیت آن را به انسانها بفهماند.
در روایات آمده که شخصی از امام صادق(ع) پرسید:
آب چه طعمی دارد؟ امام (ع) نخست فرمودند :به
منظور یاد گرفتن ،سوال کن  ،نه به منظور بهانه جویی!
سپس اضافه فرمودند  «:طعم آب  ،طعم حیات و
زندگانی است» خداوند می فرماید " :و جعلنا من الماء
کل شیء حی".

وضعیت منابع آب در ایران
ایران جزء کشورهای کم آب و خشک ،و دارای
منابع آب محدود است .حجم نزوالت جوی نسبت به
خشکیهای کره زمین به ازاء هر کیلومتر مربع  830هزار
متر مکعب می باشد ،در حالی که این میزان نسبت

نمایشگاهها در گرامیداشت آن بکوشند.
عالوه بر کشورهای عضو سازمان ملل ،بسیاری از
سازمانهای غیردولتی  NGOها مسائلی از قبیل
چگونگی دستیابی بیش از یک میلیارد نفر به آب شرب
سالم و یا نقش زن و مرد در خانواده برای دستیابی
به آب سالم را پررنگ تر میکند .همچنین آژانسی از
سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسائلی در مورد
روز جهانی آب تعیین میشود که بسیاری از مسائل
را در مورد منابع آبی منعکس میکند .نافع آب صرفا
نوشیدن انسان و روییدن درختان و گیاهان و مصرف
چهار پایان نیست  ،بلکه بنیان حیات بر آب نهاده شده
است
به وسعت خشکیهای ایران تنها  250هزار مترمکعب
است .از طرف دیگر کلیه آبهای موجود درایران قابل
استفاده نیست و درصد باالیی را آبهای شور تشکیل
می دهند ،که روزبه روز برمیزان آنها افزوده می شود.
از سویی برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی شیرین از
طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق باعث کاهش میزان
آب شیرین و افزایش آبهای شورمی شود.
درنتیجه حاصلخیزی زمینهای کشاورزی کاهش می
یابد و تبدیل به زمینهای شور می گردند؛ و چون
تبدیل آبهای شور به شیرین به دلیل هزینه زیاد،
مقرون به صرفه نیست ،بنابراین باید با استمرار صرفه
جویی عمومی  ،برنامه ریزی دقیق ،استفاده بهینه از
آب  ،جلوگیری از هدر رفتن منابع موجود  ،تصفیه
مجدد پسابها و به کارگیری مجدد آنها ،کمبود آب را
جبران کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در روزدوم فروردین ماه
همزمان با  22مارس «روز جهانی آب»
بازدید از سد طرق را برای عموم آزاد اعالم
کرد.
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مدیر امور آب تربت حیدریه در اولین نشست خبری سال جاری؛

با مصرف فعلی آب تا چندین سال دیگر ،دشت های نیمه جان به دشت های
مرده تبدیل می شود
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در ادامه نشست های خبری مدیران امور
در سال گذشته ،اولین سری این نشست ها در امور
آب تربت حیدریه با حضور اصحاب رسانه شهرستان
برگزارشد.
کاظم جم ،مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای استان در ابتدای این نشست گفت " :هدف از این
نشست ها به وجود آمدن دغدغه مشترک و دست
یابی به راه حل های همگانی و سيستمی برای بحران
ملموس کمبود آب است".
ویهشدار داد که بارش های نیمه دوم فروردین سال
جاری نباید منجر به این اندیشه شود که کمبود بارش
ها و بی آبی جبران شده است .مدیر امور منابع آب
تربت حیدریه در ادامه نشست با بیان اینکه دشت های
ممنوعه شامل دشت هایی می شود که با افت سطح
آب مواجه هستند و دشت های ممنوعه بحرانی دشت
هایی است که عالوه بر افت سطح آب ،با کاهش کیفیت
آب نیز مواجه هستند گفت :براساس این تعریف دشت
های مه والت و رشتخوار در گروه دشت های ممنوعه

آغاز الیروبی بیش از  110کیلومتر از
انهار سنتی شهرستان سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،الیروبی قسمت هایی از رودخانه تجن (هریرود)
و بیش از 110کیلومتر از انهار سنتی و مرمت دریچه
های آبگیر بر روی رودخانه تجن با مشارکت قرارگاه
پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران آغاز شد.
محمدرضا عبادی نژاد در ادامه افزود :مدیر منابع
آب سرخس در این خصوص گفت :متاسفانه انهار
سنتی شهرستان که نقش مهمی در تغذیه آبخوان و
جلوگیری از شوری آب های زیر زمینی دارد مورد بی
مهری دستگاه های متولی قرار گرفته و رو به نابودی
می باشد؛ و باتوجه به بحران آبی که با آن روبرو هستیم
و به جهت استفاده حداکثری از سیالب های کشف رود
برای استفاده کشاورزان ،این اداره با مشارکت قرارگاه
در یک حرکت جهادی با استفاده از  3دستگاه بیل
مکانیکی اقدام به مرمت و بازسازی دریچه های آبگیر

بحرانی و دشت های ازغند ،رخ و تربت حیدریه و زاوه
دشت ممنوعه می باشد
.مهدی طلعتی خاطر نشان کرد :مردم شاید از عمق
فاجعه و بحران مطلع نباشند ولی واقعیت این است که
ما در عمق وسیعی از فاجعه زیست محیطی و کمبود
آب به سر می بریم که با روند فعلی مصرف بی رویه آب
زیر زمینی ،بسیاری از دشت های استان از جمله دشت
های این امور تا چندین سال دیگر منابع آبی خود را
از دست داده و دشت های نیمه جان ،مرده خواهد شد.
وی افزود« :ساالنه  256میلیون متر مکعب از منابع آبی
در دشت های این شهرستان برداشت داریم که باعث
افت ساالنه آب در دشت های زاوه و تربت حیدریه
متوسط مقدار  69سانتی متر ،دشت رخ  63سانتی متر،
مه والت  119سانتی متر ،ازغند  49سانتی متر و دشت
رشتخوار 158سانتی متر شده است».

پیشرفت بیش از  50درصد مطالعات
اولیه طرح تأمین آب شرب و صنعت
استانهای شرقی کشور از
دریای عمان
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی اعالم کرد :تا کنون  68درصد مطالعات
ن های
اولیه طرح تأمین آب شرب و صنعت استا 
شرقی کشور از دریای عمان انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،علیرضا طاهری ضمن اشاره به اینکه مطالعات
طرح با کارفرمایی این شرکت در حال انجام است گفت:
در این راستا جلسات دوره ای و منظم با استانداران،
شرکت های آب منطقه ای و ادارات کل حفاظت
محیط زیست استانهای نوار شرقی کشور جهت ارائه
گزارش و هماهنگی های الزم صورت پذیرفته است.
طاهری عدم تأمین اعتبار کافی برای انجام مطالعات
و اجرای پروژه و عدم حمایت ارگان های باالدستی از
انجام مطالعات را مهم ترین مشکالت این طرح برشمرد.

گزارش تصویری
جلسه هم اندیشی برنامه ریزی و مدیریت مصرف آب سد
سده خواف با حضور نمایندگان کشاورزان

بر روی رودخانه و الیروبی بیش از 110کیلوتر از انهار
سنتی سنگر ،نوروزآباد و مظفری نمود .وی ضمن
تشکر از فرماندهی سپاه پاسداران ناحیه سرخس و
قرارگاه پیشرفت و آبادانی خاطر نشان کرد :امیدواریم
که دستگاه های متولی و کشاورزان در نگهداری
این انهار همکاری را الزم داشته باشند تا در آینده
شاهد استفاده بیشتری از سیالب های کشف رود
باشیم؛ چراکه انتقال این سیالب ها به انهار سنتی
ضمن استفاده کشاورزان باعث تغذیه آبخوان دشت
سرخس و صرفه جویی در برداشت آب های زیر زمینی
می شود.
گزارش تصویری
کاشت نهال سنجد در زمین های اطراف سد درونگر
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