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برگزاری چهارمین جلسه کارگروه طرح صیانت از منابع آب در خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،چهارمین جلسه کارگروه طرح
صیانت از منابع آب استان خراسان رضوی به
ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم اداره کل دادگستری این استان و با حضور
مدیران شرکت های آب و آبفا برگزار شد.
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در این جلسه ضمن تقدیر از اهتمام
ویژه مقامات قضائی استان به موضوع آب عنوان
کرد :موضوع مدیریت پسماندها و فاضالب های
ویژه خطرناک که به صورت غیراستاندارد دفع یا رهاسازی
می شوند یکی از معضالت جدی حفاظت کیفی منابع آب
در استان است.
محمد عالیی با اشاره به سمیت شدید برخی از عناصر
موجود در این فاضالب ها و پسماندها افزود :در مجموعه
شهرک های صنعتی بخش اعظم فاضالب ها خطرناک
محسوب نمی شوند اما عدم تفکیک فاضالب چند واحد
معدود آالینده که دربردارنده فلزات سنگینی همچون
جیوه ،آرسنیک ،وانادیوم و  ...هستند موجب افزایش مواد
سمی کل فاضالب خروجی از شهرک می شود .در مورد
واحدهای درمانی و بیمارستانی نیز این موضوع صدق می
کند.

مهلت های داده شده موضوع رسیدن کیفیت
فاضالب خروجی شهرک به سطح استاندارد به
نحو قابل قبولی توسط شرکت شهرک های
صنعتی پیشرفت نداشته و در آینده نزدیک با
حکم دادستانی و به اتهام تهدید علیه بهداشت
عمومی امکان پلمپ صنایع آالینده شهرک
وجود خواهد داشت.

عالیی با طرح این موضوع پیشنهاد کرد :به عنوان
آخرین راه حل فنی برای کاهش پیامدهای ناگوار ناشی
از رهاسازی این گونه فاضالب ها در طبیعت ،می توان
اختصاص مکانی برای تبخیر آن ها و عدم نشت به آب
های سطحی و زیرزمینی را مد نظر داشت.
در چهارمین جلسه کارگروه طرح صیانت از منابع آب
استان ،محمد بخشی محبی ،معاون دادستان عمومی و
انقالب استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز
حضور یافت و درباره تعیین تکلیف برخی صنایع آالینده در
شهرک صنعتی چرمشهر عنوان کرد :طی  2سال گذشته
پیگیری های متعددی در خصوص ساماندهی فاضالب
خروجی شهرک صنعتی چرمشهر صورت گرفته است و
چند نوبت به متولیان آن مهلت داده شده است .علیرغم

تامین پایدار و مطمئن آب شرب برای شهرهای استان یکی از اولویت
های اصلی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،نشست سه جانبه مدیران شرکت های آب منطقه
ای و آب و فاضالب مشهد با نماینده مردم مشهد در
مجلس شورای اسالمی با محوریت تامین آب شرب مشهد
در تاسیسات جاری برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور حجت االسالم پژمان فر ،نماینده
مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی  ،محمد عالیی،
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و سید
علیرضا طباطبایی ،مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد
برگزار شد؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد با ارائه
گزارشی از نیاز آبی شرب شهر مشهد با توجه به منابع
تامین کننده آن اصالح الگو مصرف در آب شرب مشهد را
یکی از اصول برون رفت از این موضوع برشمرد.
در ادامه سرپرست شرکت آب منطقه ای استان نیز با بیان
برنامه های میان مدت و بلند مدت تا افق 1420در تامین
آب شرب مشهد این مهم را یکی از اصول اساسی شرکت
آب منطقه ای برشمرد و اظهار امیدواری کرد با تعامل
بسیار خوبی که در سطح استان در بین دستگاه های
اجرایی و دستگاه های نظارتی به وجود آمده و با همکاری

مردم بتوانیم برنامه های خوبی در حوزه آب استان در
راستای سازگاری با کم آبی داشته باشیم.
در پایان نیز نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
استفاده از تمامی ظرفیت های استان جهت حل مشکالت
مربوط به تامین آب در تمامی بخش ها خواستار شد.
وی افزود :با توجه به حضور خیل عظیم زائران حرم
مطهر رضوی در پایان ماه مبارک رمضان نیاز است تمامی
دستگاه های دخیل در این امر جدیت و پیگیری های الزم
را هم در استان و هم در سطح وزارت نیرو و سازمان برنامه
و بودجه داشته باشند.

سید امیر مرتضوی ،معاون امور اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان
خراسان رضوی؛ اظهار داشت :تجربه موفق
برخی دستگاه های اجرایی در استان نشان داده که با تکیه
بر برخی راهکارهای نوآورانه در چارچوب قوانین موجود
می توان بدون نیاز به تشکیل پرونده قضائی تعدادی از
تخلفات آبی را ساماندهی نمود .در بحث چاه های غیرمجاز
و همچنین صنایع آالینده نیز می توان این راهکارها را
بررسی کرد.
وی خواستار شد :همچنان که اغلب موضوعات مطرح
شده در این کارگروه طی جلسات گذشته به همین شیوه
رسیدگی و ساماندهی شده است می توان در چارچوب
برنامه ای که توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
پیشنهاد خواهد شد با کاهش نیاز به تشکیل پرونده های
قضائی چالش های موجود در مدیریت فاضالب ها و
پسماندهای خطرناک را نیز ساماندهی نمود.

عدم نصب ،حذف و یا دستکاری
کنتور هوشمند چا ه های عمیق یا
نیمه عمیق تخلف محسوب می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،محمدعلی نعمت نژاد» ضمن اشاره به اهداف و
رسالت شرکت آب منطقه ای استان در برخورد با متخلفان
چاه های غیرمجاز و صیانت از منابع محدود آب گفت:
مالکان محترم چاه های کشاورزی ،صنعتی ،خدماتی و آب
شرب و بهداشت توجه داشته باشند به استناد تبصره 2
ماده  6آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب
فاقد پروانه بهرهبرداری عدم نصب ،حذف و یا دستکاری
کنتور هوشمند چاههای عمیق یا نیمه عمیق تخلف
محسوب گردیده و در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک
یا مالکان چاه ،پروانه بهره برداری چاه باطل خواهد شد.
نعمت نژاد در ادامه گفت :از این رو به هنگام بروز هر گونه
نقص فنی در تابلو یا کنتور هوشمند یا تجهیزات مربوطه،
مالک یا مالکان ضمن پرهیز از هرگونه دستکاری و یا
جابجایی محل تابلو و کنتور هوشمند به یکی از نمایندگی
های مجاز شرکتهای سازنده کنتورهای هوشمند که
صالحیت و توانایی معاینه و رفع نقص و تنظیم کردن
کنتور را داشته باشند مراجعه و گواهی صحت سنجی
عملکرد تابلوی کنتور هوشمند را دریافت کنند.
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شهرستان فریمان به عنوان یکی از اولین شهرستان های استان در خصوص پلمپ
تمامی چاه های غیر مجاز کشاورزی شناسایی شد

گزارش تصویری

ویدئو کنفرانس مهندس عالیی با استان
های کرمان ،همدان و تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،جلسه شورای حفاظت شهرستان فریمان با حضور
فرماندار ،معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه
ای استان و اعضای شورا برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه «صفایی» فرماندار شهرستان
فریمان از زحمات تمامی اعضای شورا که با همکاری و
تعامل توانستند تمامی چاه های غیر مجاز شناسایی شده
سطح شهرستان را پلمپ نمایند تشکر کرد و با اشاره به
خشکسالی های سال های اخیر خواستار اصالح الگوی
مصرف در تمامی بخش ها و برخورد قاطع با متخلفین در
برداشت های غیر مجاز از منابع آب شد.
در ادامه «محمد علی نعمت نژاد» معاون حفاظت و بهره
برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با ارائه
گزارش آمار بارندگی در سطح استان و ذخیره آب پشت
سدهای استان نگاه واحد به مقوله آب را در بخش های
مختلف الزمه مدیریت یکپارچه آب دانست و با تشکر از
حمایت های فرماندار شهرستان ،دادستان نیروهای نظامی
و انتظامی و تمامی ارگان های دخیل در این امر فریمان را

تقدیر از سرپرست شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در اجرای طرح صیانت
از منابع آب
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی از محمد
عالیی ،سرپرست شرکت آب منطقه ای و دبیر کمیته
صیانت از منابع آب استان خراسان رضوی با ارسال لوح
تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،حجت االسالم علی مظفری» ضمن تبریک ماه
مبارک رمضان ،تالش برای حفظ امنیت و آسایش مردم،
برقراری عدالت اجتماعی و دست یابی به جامعه امن و
عاری از آسیب و جرم ،از خدمات ارزشمندی است که
هرچند اجر آن در پیشگاه خداوند متعال محفوظ می
باشد ،لیکن بر دیگران واجب است چنین خدماتی را ارج
نهند و قدردان همت و تالش عزیزانی باشند که در این
راستا گام های موثری برداشته اند.
مظفری گفت :پس از بررسی عملکرد کارگروه ها،
کمیسیون ها و ...با نظر کارشناسان و داوران و بررسی
اقدامات از حیث کمی و کیفی ،کمیته صیانت از منابع
آب توانسته است با اخذ نمره  90.66حایز نمره برتر شود.
وی افزود :این لوح تقدیر به پاس اقدامات ارزشمند در

یکی از شهرستان های پیشرو در امر انسداد چاه های غیر
مجاز کشاورزی در سطح استان برشمرد.
اکبر علی پور ،مدیر امور منابع آب مشهد و دبیر شورای
حفاظت شهرستان فریمان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد
این شورا پیگیری مصوبات قبلی را خواستار شد.
در پایان نیز با اهدای لوح تقدیر از طرف محمد عالیی
از زحمات فرماندار ،فرمانده نیروی انتظامی و دادستان
عزیزمان قدردانی گردید و صفایی ،فرماندار فریمان نیز با
اهدای لوح تقدیر از تمامی اعضای شورای حفاظت قدردانی
نمود.

تقدیر سرپرست سازمان بسیج
کارمندان سپاه امام رضا(ع) از
سرپرست شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی

جهت پیشگیری از وقوع جرم تقدیم حضورتان می گردد؛
امید است با استمرار و تداوم همکاری با حوزه معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در
راستای تحقق بند  15اصل  156قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران بتوانید گام های موثر و اساسی بردارید .و
تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و زعامت مقام
عظمای والیت هم چون گذشته خدمتگزاری دلسوز،
صدیق و معتمد و متدین برای مردم عزیزمان باشید.
مظفری همچنین از غالمرضا ممدوحی ،جانشین دبیر
کمیته صیانت از منابع آب استان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سرهنگ پاسدار سید جواد کمالی و سرگرد
پاسدار مجتبی حسینی ،به پاس حمایت و پشتیبانی از
برنامه های پایگاه مقاومت بسیج این شرکت از محمد
عالیی با اهدای لوح تقدیر کرد.
سید جواد کمالی گفت :بی تردید امروز شما جهادگران
عرصه خدمت رسانی و سازندگی ایران اسالمی با
درس آموزی از حماسه حسینی و اقتدا به رهبری و
موالی خود ایثار و جانفشانی برای حفظ دستاوردها و
اصول نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به عنوان
خواسته و آرمان اصلی خود قرار داده و چونان دژی
نفوذ ناپذیر ،پرچم عزت و پیشرفت ملت را به دوش
گرفته اید.
وی ابراز امیدواری کرد در پرتو توجهات حضرت ولی
عصر (عج) در این راه موفق و موید باشد.
همچنین از سید رضا حسینی ،فرمانده پایگاه بسیج
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز به جهت
کسب رتبه برتر این پایگاه در بین تمامی پایگاه های
ادارات استان و نیز به خاطر اعزام کاروان راهیان نور در
سال  96تقدیر شد.
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نشست مشورتی مدیران صنعت آب استان خراسان رضوی با مدیر کل صدا و سیما در
خصوص نقش رسانه در آگاهی رسانی استفاده بهینه آب
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،نشست مشورتی مدیران صنعت آب استان با
مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان در خصوص
"نقش رسانه در اطالع رسانی و فرهنگ سازی استفاده
بهینه از منابع آب" برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت های
آب و فاضالب استان ،آب و فاضالب مشهد ،آب و
فاضالب روستایی و سرپرست شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی برگزار گردید؛ محمد عالیی ،سرپرست
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با ارایه گزارش
آمار بارندگی و وضعیت ذخایر آب سدها گفت :سال آبی
جاری یکی از خشک ترین سال ها در  50سال گذشته
بوده که با توجه به باالرفتن حجم مصرف منابع آب و
گرم شدن هوا و برداشت های اضافه ،برنامه ریزی دقیق
تر و جامع تر در خصوص راهکارهای سازگاری با کم
آبی ضرورت دارد.
در ادامه دکتر حسینی ،مدیر کل امور اجتماعی
استانداری خراسان رضوی ،مشخص کردن ذینفعان
اصلی و هدف گذاری انتظارات آنان را یکی از راهکارهای

مهم در مدیریت مشارکتی بر شمرد.
همچنین سید علیرضا طباطبایی ،مدیر عامل شرکت
آبفای مشهد نیز میزان نیاز آبی شهر مشهد در تابستان
 97و پتانسیل آبی موجود را تشریح نمود.
در پایان نیز محسن نصر پور ،مدیر کل صدا و سیمای
استان ،استفاده موثر از ظرفیت های رسانه ای را
خواستار و یادآور شد :متولیان آب استان بایستی نسبت
به تولید محتوا و آگاهی بخشی با کمک رسانه دیداری
و شنیداری اقدام نمایند.
وی همچنین استفاده از نظرات فعاالن و نخبگان مورد
وثوق در استان و تشکیل شورای اندیشه در حوزه آب
را خواستار شد.

نشست هم اندیشی معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی با همکاران امور آب مشهد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،نشست هم اندیشی معاونت منابع انسانی،
مالی و پشتیبانی با همکاران امور آب مشهد با هدف
ساماندهی منابع انسانی و حل مسائل و مشکالت این
امور برگزار گردید.
"مسعود محمدی" ،معاون منابع انسانی ،مالی و
پشتیبانی در این جلسه با ذکر اهداف چنین جلساتی
عنوان کرد که در سال های گذشته به ساماندهی
امور مالی شرکت پرداخته شده است و در سال 97
با توجه به اینکه منابع انسانی از شهریور ماه  1396به
حوزه مالی و پشتیبانی اضافه گردیده ،قصد داریم در
حوزه منابع انسانی نیز برنامه هایی در راستای اهداف
استراتژیک شرکت مدون نماییم.
وی افزود :از ابتدای سال  97این سلسله جلسات با
همکاران امورهای آب نیشابور ،سبزوار ،سرخس و

همچنین معاونت برنامه ریزی و امور حقوقی شرکت
برگزار شده است.
در این جلسه که در محل امور آب مشهد با بررسی
چارت سازمانی امور این واحد برگزار گردید ،مقرر شد
مدیر امور آب مشهد فعالیت های این امور در سال
1396را ،در قالب فایل تهیه شده توسط گروه منابع
انسانی ،آموزش و رفاه تکمیل و ارائه نماید.
در پایان نیز همکاران مسائل و مشکالت خود را مطرح
کردند و معاون مذکور پاسخگوی سواالت همکاران بود.

صدور سند مالکیت برای  130هکتار از
اراضی بستر رودخانه شاندیز
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از «صدور سند مالکیت برای 130هکتار
اراضی بستر رودخانه شاندیز به نام دولت» خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سید حمید میرقاسمی عنوان کرد :نقشه های
حد بستر و حریم رودخانه ها برای جانمایی در بانک
اطالعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند
برای اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
ارسال گردیده است اما برای تثبیت مالکیت دولت بر
بستر رودخانه ها ،جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از
زمین خواری ،سند مالکیت برای زمین های مذکور نیز
اخذ می گردد.
همچنین «مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی» افزود :برای اراضی بستر
رودخانه های استان تا کنون  45فقره سند با مجموع
مساحت 1549هکتار به نام دولت به نمایندگی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی سند مالکیت صادر شده
است.
وی ضمن اشاره به بند  264مجموعه بخش نامه های
ثبتی که «قبول ثبت بستر رودخانه ها از اشخاص اکیدا
ممنوع است» ،بر رعایت ماده  13آئین نامه بستر و
حریم رودخانه ها تاکید کرد؛ طبق این ماده «وزارتخانه
ها ،موسسات و شرکت های دولتی ،شهرداری ها و
همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند
قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه
الزم بستر و حریم رودخانه ها ،انهار ،مسیل ها ،مرداب
ها و برکه های طبیعی را استعالم نمایند».
میرقاسمی تصریح کرد :هر نوع تصرف در بستر و حریم
رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو
است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه
تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی همچنین خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند
اراضی بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت
اسناد و امالک شد.

استقرار میز خدمت در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در راستای اجرایی شدن بخشنامه ریاست محترم
جمهوری و رعایت تحقق حقوق شهروندی و تکریم
ارباب رجوع در نظام اداری "میز خدمت" در آغازین
ساعات کاری امروز ،دوشنبه  7خرداد در طبقه همکف
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور سرپرست
شرکت ،معاونان و مدیران افتتاح شد و پذیرای مراجعه
کنندگان به شرکت بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،هدف از استقرار و اجرای این میز خدمت تکریم
ارباب رجوع ،جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان،
کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت ،جلوگیری از
سرگردانی مردم در شرکت ،پیشگیری از امکان برقراری

ارتباط غیراصولی با کارکنان و همچنین ایجاد نظام
اداری پاسخگو و کارآمد در اجرای بخشنامه شماره
 24452مورخ  97/3/1است.
هرچند این طرح از ابتدای تیر ماه سال جاری بایستی
اجرا شود ،اما این شرکت برای ارائه خدمت به موقع،
بروز و آسان برای ذینفعان و مراجعین زودتر به استقبال
آن رفته و در فضای مناسب آن را اجرایی کرده است.
براساس این طرح ارباب رجوع در طبقه همکف توسط
کارشناسان پذیرش شده و فرم درخواست مراجعین
را تکمیل می کنند سپس سرپرست یا مدیران ارشد
شرکت به صورت رو در رو در فضای صمیصمی پاسخگو
و پیگیرخواسته های آنان بوده و خدمات الزم به آنها

ارائه می شود.
"محمد عالیی" ،سرپرست شرکت در گفتگوی کوتاه
گفت" :میز خدمت حضوری بدین منظور ایجاد شده
است تا ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن پاسخ
قانونی برای در خواست خود دریافت کند چرا که
شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم آثار مثبتی در
جامعه به وجود می آورد".
شایان ذکر است که در اولین روز فعالیت این طرح
میز خدمت پذیرای بیش از  30نفر از ارباب رجوع ها
به شرکت بود.
مالقات عمومی با سرپرست شرکت روز های دوشنبه
از ساعت  7تا  10صبح می باشد؛ و مقرر شده است هر
روز یکی از معاونان و یا مدیران در محل میز خدمت
پاسخگوی مردم باشند.
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نشست صمیمانه نمایندگان خانه کشاورز و انجمن صنفی کشاورزان استان با سرپرست شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خرسان رضوی ،در ادامه نشست های سرپرست
این شرکت در راستای مدیریت سازگاری
با تشکل های قانونی مردمی ،روز پنجشنبه
 1397/3/3سومین نشست با نمایندگان خانه
کشاورز و انجمن صنفی کشاورزان استان در
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار
شد.

 -2شرایط آبی استان بسیار بحرانی و شکننده است.
در این شرایط چرا در دشت های ممنوع و بحرانی
تخصیص جدید صادر می شود؟ ما آمادگی داریم
نیاز آب شرب و بهداشت شهرها و روستاها را در
چهار چوب سرانه های تجدید نظر شده و منطقی
و همچنین نیاز آبی صنعت و خدمات منطقه را از
سهم منابع آب مجاز کشاورزی به بهای عادالنه
تامین کنیم.

در این نشست سرپرست شرکت با خوش آمد
گویی به میهمانان و آرزوی قبولی عبادت ها

 -3چرا برای برخی از چاه ها با دریافت خسارت
شارژ جدید صادر می کنید؟ نباید به هیچ عنوان

و روزه داری هایشان و با تجلیل از شهدا و امام شهدا و
جانبازان و آزادگان و رزمندگان سرافراز دوران دفاع مقدس
و آزاد سازی خرمشهر ،نمایندگان تشکل های کشاورزی را
در شرکت آب منطقه ای صاحب خانه و همکاران سخت
کوش شرکت را خدمتگزاران مردم دانست.
عالیی بیان کرد »:استان خراسان رضویی سرزمین خشک
و کم آبی است .نیاکان ما با شناخت درست و بجایی که از
آب و هوای استان داشتند ،بر مبنای خرد جمعی و با کمک
هم ،آب را مهم ترین هدیه خداوند به زندگی و ماندگاری و
توسعه زندگی را در سازگاری با کم آبی می دانستند .گناه
بودن اسراف و آلوده کردن آب و تجاوز به حقابه جامعه و
دیگری ،سازگاری با کم آبی ،توسعه آب محور ،مدیریت
آب توسط مردم و نهادهای مردمی و خرید و فروش آب
در بازار آب به بهای تمام شده رمز و راز ماندگاری و توسعه
و شکوفایی آن ها در  8هزار سال بوده است .آنها با این
باور سرآمد جهانیان در مدیریت منابع آب بوده اند و تمدن
جهانی از آن ها درس ها آموخته است.
استان خراسان رضوی سال هاست که از آن فرهنگ و
باور و شیوه درست و کارآمد مدیریت آب دور شده است.
امروز نسبت حجم آب برداشتی به حجم آب تجدید پذیر
به  118درصد رسیده است .از  37دشت استان ،تعادل آبی
در  34دشت برهم خورده و در این دشت ها با برداشت
بیش از میزان تغذیه از آبخوان های زیرزمینی ،سطح آب
هر سال افت می کند؛ آبدهی چشمه ها ،قنات ها و چاه ها
کم می شود؛ حجمی از آبخوان های زیرزمینی ،مهم ترین
ثروت خداداد ما ،از بین می رود؛ آب شور می شود و زمین
نشست می کند و ترک می خورد و ترک ها به شکاف های
خطرناکی تبدیل می شود .در منطقه فرونشست زمین
های کشاورزی از بین می رود و اراضی حاصلخیزمان به
کانون هایی برای تولید گرد و غبار و ریزگرد تبدیل می
شود؛ پایداری خطوط انتقال آب و انرژی ،راه ها و راه آهن و
فرودگاه ها و ساختمان ها تهدید می شود .شدت ،گستره و
عمق بحران به میزانی است که دیگر نمی توان این شرایط
را ادامه داد .خشکسالی کم سابقه و طوالنی وضعیت را
بحرانی تر و مدیریت آب استان را شکننده تر کرده است.
بحران آب بیش و پیش از همه به کشاورزی و اقتصاد و
زندگی کشاورز صادق و زحمتکش ما آسیب می زند.
تنها راه بقای ما در این سرزمین کم آب سازگاری با
کم آبی است .برای سازگاری با کم آبی باید همه مردم را
به میدان بیاوریم .دولت یا حتی هرسه قوه بدون حضور

موثر و مفید مردم آب را بدرستی و کارآمد نمی توانند
مدیریت کنند .برای به میدان آوردن نخبگان اجتماعی و
تشکل های قانونی مردمی هم باید به درک مشترکی از
مدیریت کارآمد آب ،بحران شدید و گسترده و فزآینده
آب و پیآمدهای ویرانگرش و مدیریت سازگاری با کم آبی
برسیم .در این راستا باید نخبگان و تشکل های قانونی
مردمی را محرم و صاحب خانه بدانیم؛ عملکرد شفافی
داشته باشیم؛ بر مبنای خرد جمعی برای هر یک از 37
حوضه آبریز استان نقشه راهی تهیه کنیم و با مدیریت
افکار عمومی و تکیه بر سرمایه های گرانقدر اجتماعی آن
را اجرا کنیم.
سرپرست شرکت آب منطقه ای افزود :خوشبختانه وزیر
نیرو به ابعاد مهم و پیچیده اجتماعی آب توجه ویزه ای
دارد .بر همین مبنا نیز مرکز مطالعات اجتماعی آب وزارت
نیرو به ریاست جامعه شناسی توانمند تشکیل شده است.
همچنین کارگروه ملی مدیریت سازگاری با کم آبی به
ریاست وزیر نیرو و کارگروه های استانی به ریاست
استانداران و شهرستانی به ریاست فرمانداران محترم
تشکیل شده است.
در استان خراسان رضوی خوشبختانه برای تهیه نقشه
راه سازگاری با کم آبی و اجرای مفاد آن هماهنگی بسیار
خوب و مفیدی بین همه دستگاه های اجرایی و نظارتی،
اداره کل محترم دادگستری و دادستان ها ،نمایندگان
محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و شوراهای
شهرها و روستاها ،نخبگان اجتماعی و استادان بنام
دانشگاه فردوسی و دانشگاه های آزاد و تشکل های قانونی
کشاورزی و هواداران محیط زیست ایجاد شده است .با
لطف خدا و بر مبنای خرد جمعی و بیش از همه شما
عزیزان برای هر حوضه آبریز نقشه راهی تهیه خواهیم کرد
و با کمک هم آن را اجرا خواهیم نمود.
پس از آن نمایندگان کشاورزان گالیه ها و درد دل ها و
درخواست هایشان به شرح زیر بیان کردند:
 -1شرکت آب منطقه ای در مدیریت آب عملکرد شفاف
و درستی ندارد .ما چندین توافق نامه برای مدیریت بحران
آب با شرکت مبادله کرده ایم .شرکت در اجرای مفاد آن
ها دبه در می آورد .ما را بیگانه و نامحرم و در حاشیه و
زینتی می داند.

برای هیچکس شارژی بیش از حجم آب تعیین شده صادر
کنید .خسارت ها هم باید در همان دشتی که دریافت می
شود برای تعادل بخشی هزینه شود.
 -4در بستن چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه
برداشت از چاه های مجاز ،اگر بدانیم شفاف و درست عمل
می کنید ،ما با همه وجود کمک خواهیم کرد .بدون حضور
موثر ما ،شما و دولت نمی توانید از حفر چاه غیر مجاز و
برداشت بیش از میزان مجاز از چاه های مجاز جلوگیری
کنید.
 -5ما آمادگی داریم که بر مبنای چهارچوبی مدون
حفاظت و نگداری از دشت ها را بر عهده بگیریم .شما بر
عملکرد ما نظارت کنید.
 -6چرا در دشت های کالت و درگز که غیر ممنوع است و
حقابه ایران به کشور همسایه می رود به ما اجازه برداشت
از حقابه مان را نمی دهید؟
 -7چرا خسارت کشاورزان حقابه بر از آب سد دوستی،
که چند سال است حقابه آن ها را برای تامین آب شرب
و بهداشت شهر مشهد منتقل می کنید ،را پرداخت نمی
کنید؟
عالیی با تشکر از انتقادات شفاف و روشن و نظرات کارآمد
و سطح فرهنگ بسیار باالی تشکل های محترم کشاورزی
استان بر برگزاری نشست های منظم و ماهانه با تشکل
های قانونی کشاورزان استان تاکید کرد .او پیشنهاد کرد
که تشکل های چند گانه کشاورزی در استان نمایندگانی را
تعیین کنند تا در نشست های ماهانه مسائل و درخواست
ها و نقدهای یادشده پاسخ داده شود و بر مبنای خرد
جمعی مدیریت سازگاری با کم آبی در  37حوضه آبریز
استان تهیه و اجرا شود.
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حکومت یا حکمرانی آب چیست؟
مصطفی رضائی -کارشناس
حکمرانی آب به سیستم های سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و اداری مربوط می شود که بر نحوهی استفاده
و مدیریت آب تاثیر می گذارد .اینکه چه کسی ،در چه
زمانی و چگونه آب را مصرف کند و یا اساسا چه کسی
در بهره برداری از آب مزایای مرتبط با آن میتواند
سهیم باشد .
حکمرانی آب به تخصیص و توزیع مناسب و عادالنه
منابع آب میپردازد و بر ایجاد تعادل و هماهنگی
منطقی آب بین فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی و
اکوسیستم ها حکومت میکند .در مجموع حکمرانی
آب شامل تدوین و تعریف قوانین و سیاست ها ،تعریف
نقش سازمان های مرتبط و روشن ساختن نقش و
مسئولیت های آن ها ،تعریف نقش دولت ،جامعه مدنی
و بخش خصوصی و در مجموع کل ذینفعان در ارتباط
با منابع آب و خدمات مربوط به آن است .
بخش آب یک مجموعه مهم و موثر در تحوالت
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي است و به همين دليل
در سیاست گزاری ها و اخذ تصمیمات آن میبایست
بسیاری از مجموعه های اجتماعی خارج از آن حضور
داشته باشند .
اصول  OECDدر زمینه حاکمیت آب
اهمیت نقش آب در زندگی و حیات بشر غیر قابلانکار
است( OECD .سازمان همکاری های اقتصادی و
توسعه  OECD ,یک انجمن منحصر به فرد است که
در آن  34دولت عضو اصلی بوده که با یکدیگر و
همچنین همراهی بیش از  70کشور غیر عضو برای
رشد اقتصادی ،رونق و توسعه پایدار همکاری می کنند)
برای تدوین سیاستهائی برای یک زندگی خوب  ،به
دنبال ایجاد یک ائتالف جهانی برای مدیریت خوب آب
است .اصول  12گانه  OECDمیگوید دولتها باید
برای طراحی و اجرای سیاست های موثر ،کارآمد و
جامع در زمینه آب  ،زمینه حضور مشترک و مسئوالنه
طیف گسترده ای از ذینفعان را فراهم کنند .این
موضوع با حمایت وزرای حاضر در نشست شورای

وزیران  42کشور و  140گروه از ذینفعان در OECD
 ،در تاریخ  4ژوئن  2015به تصویب و تایید رسیده
است  .همچنین در جلسه انجمن جهانی آب که در
آوریل  2015در کره جنوبی برگزار گردید  ،امضای 65
سازمانهای دولتی ،خصوصی و غیر انتفاعی دیگر نیز
جمع آوری شد.
هم اکنون این دفتر به شناسایی وضعیت موجود
و فعالیتهای در دست اقدام بسیاری از کشورها در
زمینههای مرتبط به منظور ارزیابی وضعیت مدیریت
آب در کشورها ،حوضه ها و شهرهای مختلف مشغول
است که نتایج آن در سال  2018در یک جلسه حضوری
ارائه و گزارش آن توسط  OECDمنتشر خواهد شد.
اصول  12گانه یا تعیین استانداردهای طراحی و
اجرای موثرتر ،کارآمد و جامع:
-1به طور شفاف به تعریف نقش و مسئولیت های
همه طرف های درگیر در مسئله آب بپردازید و
دقیقا مشخص کنید که مسئول سیاست گذاری آب،
پیاده سازی سیاست ها ،مدیریت عملیات  ،هماهنگ
کنندگان و ناظران چه کسی است  .در این زمینه الزم
است نقش تمام ذینفعان اعم از دولت  ،بخش خصوصی،
تعاونی ها و تمامی ذینفعان به طور خاص و مشخص
دیده شود .
 -2مدیریت آب منطبق با شرایط محلی و با هدف
ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای مختلف درگیر
طراحی و تبیین شود .
-3با هماهنگی مؤثر و متقابل بین بخش های مختلف،
به ویژه آب ،محیط زیست ،بهداشت و سالمت ،انرژی،
کشاورزی ،صنعت ،سیاست گزاری الزم را انجام داده و
بر این اساس استانداردهای الزم را برای بهره برداری و
استفاده از منابع آب و خاک تعیین نمائید .
-4با توجه به پیچیدگی های زیاد آب و مسائل مرتبط با
آن  ،افراد با توانمندیهای الزم و کافی را به کار بگیرید
و برای تمامی سمت ها و مسئولیت ها ،شرایط احراز و
شایستگی های الزم را تعریف و بر انتخاب افراد نظارت

همایش یک روزه آب و محیط زیست
همایش یک روزه آب و محیط زیست در شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی به همت گروه تحقیقات
کاربردی این شرکت برگزار گردید.
به گزارش رواط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،این همایش در سه محور :ارائه نتایج
و دستاوردهای طرح پژوهشی بررسی عوامل ایجاد بو
و طعم نامطبوع آب دریاچه سد کارده؛ بررسی فرصت
ها و چالش های روابط کشورهای مشترک در رودخانه
هریرود براساس تئوری بازی ها و همچنین سخنرانی
دکتر ایزدی پژوهشگر مرکز تحقیقات آب دانشگاه
سلطان قابوس کشور عمان در خصوص ارائه تجارب
مدیریت منابع آب در کشور عمان ارائه شد.
در این نشست درخصوص عوامل ایجاد بو و طعم
نامطبوع آب دریاچه سد کارده ،دکتر خداپرست،
پژوهشگر پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی
کشور ضمن تاکید بر موثر بودن راهکار اندیشه شده در

این پژوهش جهت رفع بو و طعم نامطبوع آب دریاچه
سد کارده خاطر نشان کرد :تمهیدات مشابهی الزم
است برای سایر سدهای منطقه نیز اندیشیده شود تا از
ایجاد شرایط کیفی نامناسب جلوگیری گردد.
دکتر علوی مقدم در خصوص بررسی فرصت ها و
چالش های روابط کشورهای مشترک در رودخانه
هریرود براساس تئوری بازی ها بهترین روش حل و
فصل مسائل منطقه را تعامل و همکاری بین کشورهای
همسایه برشمرد و تاکید کرد که آب می تواند محوریت
همکاری ها قرار گیرد و بسیاری از چالش ها را به
فرصت تبدیل نماید.
دکتر ایزدی که از فرصت حضور ایشان در ایران استفاده
الزم با برنامه ریزی گروه تحقیقات کاربردی انجام شد،
ضمن ارائه تجربیات پژوهشی در کشور عمان تاکید بر
همکاری های بین المللی و انجام پروژه های تحقیقاتی
مشترک به منظور استفاده حداکثری از دانش دنیا و

کنید.
-5به طور مرتب  ،مستمر و به موقع  ،به سنجش
پارامترهای مرتبط اقدام و با تولید ،به روز رسانی و
به اشتراک گذاری داده ها و اطالعات مربوط به آب ،
ضمن مقایسه آن با سیاستهای پایه  ،میزان انحراف آن
از برنامه های مربوطه را تعیین و از نتایج حاصله برای
ارائه روش های اصالحی در مدیریت آب استفاده کنید.
-6نسبت به تخصیص و تامین کافی  ،مناسب و به
موقع منابع مالی و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز،
اطمینان حاصل کنید.
-7اطمینان حاصل کنید که کلیه سیاستها ،
دستورالعملها و روش هایی اجرائی قانونی در مدیریت
آب به طور موثر برای دستیابی به منافع عمومی تعریف
شده و اجرا می شود.
-8با برگزاری مستمر جلسات علمی ،فنی و توجیهی ،
با مقامات مسئول در تمامی سطوح و تمامی ذینفعان
 ،ارتباط دائمی برقرار کنید .
-9همواره صداقت و شفافیت خود را در اطالع رسانی
و پاسخگوئی حفظ کنید  .این کار باعث افزایش اعتماد
عمومی و برخورداری از حمایت های الزم در تصمیم
گیری میشود .
 -10به یاد داشته باشیم که تمامی ذینفعان را به طور
آگاهانه در طراحی و پیاده سازی سیاستها مشارکت
دهیم .
 -11اصول و چارچوب های حاکمیت آب را حمایت و
تقویت کنید  .با این کار به راحتی میتوان روابط بین
ذینفعان را مدیریت کرد .
-12به طور مستمر بر اجرای تمامی سیاست ها ،روش
ها و نحوه انجام آن  ،روابط بین واحدهای درگیر و
ذینفعان نظارت کافی داشته و به ارزیابی آن بپردازید .
فراموش نکنید اطالعات مربوط به این ارزیابی ها باید با
تمامی ذینفعان به اشتراک گذاشته شود .
منبع:
Organisation for Economic Co-operation and Development

همچنین کاهش حداکثری هزینه داشت.
جمع بندی این جلسه که توسط اعضا پنل آقای
دکتر داوری ،آقای دکتر قزل سوفلو ،آقای مهندس
طاهری ،آقای دکتر قندهاری انجام شد بر استفاده از
نتایج کاربردی این پژوهش ها در آب منطقه ای و نیز
دستگاه های فرادستی به ویژه وزارت نیرو و امورخارجه
تأکید گردید.
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هشدار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای استفاده از تاسیسات
آبی در فصل تابستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،با توجه به آغاز فصل تابستان و امکان استفاده
شهروندان و زائران از مواهب طبیعی ،از هموطنان عزیز
تقاضا می شود نکات ذیل را در جهت حفظ سالمتی
خود و عزیزانشان رعایت نمایند ،در غیر این صورت
مسئولیت پاسخگویی به هرگونه حادثه و خسارت وارده
ناشی از بی توجهی ،متوجه افراد حادثه دیده خواهد

بود.
* از نزدیک شدن و اتراق در محدوده حریم دریاچه
سدهای استان برای تفریح و داخل شدن در آب پرهیز
نموده و به تابلوهای هشداردهنده توجه نمایید.
*از تردد و اتراق در محدوده حریم رودخانههای سطح
استان تحت هر شرایطی جدا ً خودداری کرده و در
شرایط اضطراری برای عبور از مکان های مناسب و با
رعایت نکات ایمنی اقدام نمایید.
*نزدیک شدن به آب دریاچه سدها و رودخانه ها به
منظور ماهیگیری و یا استفاده از قایق ،تیوپ و شنا
کردن ممنوع بوده و افراد خاطی تحت پیگرد قانونی
قرار خواهند گرفت.
* به والدین گرامی توصیه می شود تحت هیچ شرایطی
به فرزندان خود اجازه تردد در مکان های یاد شده
را ندهند و برای تفریح از مکان های مطمئن استفاده
کنند.
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برگزاری مراسم افطار و اکرام در
شهرستان تربت جام به مناسبت والدت
حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم

راهپیمایی روز قدس در شهرستان
تربت جام

مسابقات جام رمضان

پیام نجات آب
میانگین بارندگی در جهان  800میلیمتر و در
ایران  250میلیمتر (تقریبا یک سوم جهان) در سال
می باشد .باور کنیم در کویر زندگی می کنیم.
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