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حقا شهید رجایی و شهید باهرن مظهر کار و تالش مومنانه و
پایندی بی اغامض به اصول.
انها در هر نقشی که حضور داشتند ،همین پایبندی بدون
اغامض به مبانی ارزش ها را
در جریان کار کشور اعامل و اجرا کردند.
مقام معظم رهربی ( مد ظله العالی)
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی:

حوزه آب نیازمند مدیریتی جامع و بههم پیوسته است
سیاستهای محلی باشد.
وی بیان کرد :در شرایط کنونی باید
نقش شرکت مادرتخصصی مدیریت
منابع آب ایران در بحث تخصیص آب
بسیار پررنگتر باشد یعنی استانها باید
بهصورت متمرکز در این راستا بهصورت
دقیق سیاستهای شرکت مدیریت
منابع آب را اجرا کنند .مدیران استانی
باید این چارچوبها را رعایت کنند و
در این خصوص اطالعرسانی شود تا
مدیران استانی حوزه آب اطالعات کافی

ب منطقهای خراسان رضوی:
قائم مقام آ 

تامین نشدن اعتبارات ،موجب ناتمام ماندن
طرحهای توسعه منابع آب میشود

قائم مقام آب منطقهای خراسان رضوی گفت :مهمترین
عامل ناتمام ماندن پروژههای توسعهای تامین نشدن
اعتبارات است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،علیرضا طاهری با اشاره به اینکه بخش عمدهای
از  6میلیارد متر مکعب آبی که در استان تنظیم
میشود ،متعلق به حوزه آبهای زیرزمینی است ،اظهار
کرد :تمام احجام متوسط تنظیمی و عملی سدهای
جدید ابیورد درگز ،سررود و چهچهه کالت و همچنین
سد دوستی حدود  300میلیون متر مکعب است.
وی با بیان اینکه مشکل بزرگی که در اتمام پروژههای
طرحهای توسع ه منابع آب وجود دارد عدم تامین اعتبار
کافی است ،گفت :طرحهای توسعه و اصوال ساخت
وسازها ،بصورت سیستماتیک ریلگذاری مناسبی دارند
و بزرگترین و شاید تنها مشکل ،عدم تامین اعتبار است.
طاهری با اشاره به اینکه حوزه حفاظت و بهرهبرداری
(آبهای زیرزمینی و رودخانه ها) وظایف خطیری
را در بخش رودخانهها ،آبهای زیرزمینی ،آبهای
سطحی و مباحث کیفی آب بر عهده دارد که بعضا
و بصورت سیستماتیک عالوه برمشکالت اعتباری از
سایر مشکالت حقوقی،اجتماعی و گاه فنی نیز تاثیر
می پذیرد .با این حال وی بیان کرد :دو کار بزرگ
در این شرکت شروع شد که اولین آن نصب کنتور بر
روی چاههای آب زیرزمینی بود که این طرح در کشور
بینظیر است؛ به بیان دیگر حوزه حفاظت و بهرهبرداری
آب منطقهای خراسان رضوی لوکوموتیو آب زیر زمینی
کشور مخصوصا» درزمینه کنتور گذاری است.

برق داریم ،بهطوری که هم اکنون امکان قطع برق
چاه های کشاورزی دارای اضافه برداشت فراهم است
که درصورت نبود این ابزار ،قابلیت کنترل نیز وجود
نداشت.
وی با بیان اینکه آب منطقهای همکاری اعتباردهی
به پروژههای آب در استان را در هماهنگی کامل با
سازمان مدیریت و برنامه ریزی عهده دار است ،گفت:
ساخت هرگونه سازه تقاطعی در رودخانهها توسط سایر
دستگاههای اجرایی مانند جهادکشاورزی ،آبخیز داری،
منابع طبیعی و ...بهصورت قانونی باید با هماهنگی
وزارت نیرو و شرکت های آب منطقهای باشد.
طاهری ضمن ابراز امیدواری از پایان مراحل مطالعاتی
و اخذ مجوزهای الزم طرح بزرگ شیرین سازی و
انتقال آب از سواحل چابهار به شرق کشور و اجرای
قریب الوقوع آن ،خاطرنشان کرد :بهره برداری بهینه
از منابع آبی هزار مسجد نیز طرح بزرگ دیگری است
که با مساعدت دستگاههای ذیربط ،مراحل آن درحال
انجام است .وی با اشاره به اینکه از سال  87معضل
عمده ای درخصوص آب شرب در مشهد نداشتیم،
اظهارکرد :تاکنون حدود یک میلیارد متر مکعب آب از
سد دوستی به مشهد منتقل شده که این رقم معادل
هزار برابر مخزن سد چالیدره است.
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی گفت:
ما در حوزه آب نیازمند یک مدیریت جامع و بههم
پیوسته هستیم.
محمد عالیی در جلسه با مدیران وزارت نیرو و شرکت
مدیریت منابع آب ایران که به صورت ویدئو کنفرانسی
پیرامون بررسی تغییرات ساختار صنعت آب کشور
برگزار شد درخصوص مشکالت موجود در حوزه آب
کشور و تهدیدها و فرصتهایی که مدیریت آب با آنها
رو به رو است ،عنوان کرد :مشکالت و تهدیدها در
حوزه آب شامل نبود طرح آمایش سرزمین و مدیریت
آب کشور بهصورت جزیرهای و نه بههم پیوسته بدون
مشارکتهای مردمی و بدون یک چشمانداز معین
است .اگر درخصوص این موارد یک تصمیم منطقی
گرفته نشود ،این موارد روز به روز به مشکالت و
تهدیدات بزرگتری تبدیل میشوند .وی افزود :تاکنون
تجربههای موفق در ایران و جهان دارای چند اصل
بودهاند ،نخست اینکه همه طرحها باید برآمده از طرح
آمایش سرزمین باشند ،دوم آنکه حکمرانی کارآمد آب
حتما باید برمبنای مدیریت مشارکتی و حضور همه
افراد باشد یعنی حضور همه شخصیتهای حقیقی و
حقوقی موثر در مدیریت منابع آب و در فرآیندهای
تصمیمگیری ،اجرا و بهرهبرداری اهمیت دارد .سومین
اصل مدیریت آب بهصورت جامع میباشد ،در نتیجه
حاصل رعایت این اصول تشکیل توسعه پایدار است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
اظهار کرد :مشهد سمبل توسعه ناپایدار است .اکنون
ساختاری برمبنای مدیریت استانی وجود دارد که به
هیچگونه پاسخگو نیست و باید در حوزه تصمیمگیری
کالن بر مبنای آبریزهای اصلی تصمیمگیری شود
نه بهصورت استانی اما در شرایط فعلی امکان پیروی
نکردن از ساختار استانی وجود ندارد.
عالیی ادامه داد :حوزه آب نیازمند یک مدیریت جامع
و بههم پیوسته است .برای حل مشکالت در این فضا،
چشمانداز ما باید به گونهای باشد که بتوان مدیریت
را با در نظرگیری الزامات در حوزههای آبریز پیاده
کرد .برای حکمرانی موفق آب در چارچوب طرح توسعه
پایدار باید برآمده از آمایش سرزمین بدون دخالت

کسب کنند .مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی خاطرنشان کرد :اگر تصمیمگیری و اطالعرسانی
بهدرستی در بین مدیران استانی جریان پیدا کند و
رفت و برگشت داده و اطالعات بهصورت منظم وجود
داشته باشد ،در همین ساختار کنونی میتوان مشکالت
را حل کرد و کم کم به سمت آن ساختار جامع مورد
نیاز میتوان حرکت کرد .بدون مدیریت مشارکتی،
مدیریت آب با چالشهای بزرگی رو به رو خواهد شد
و در آینده مشکالت بسیاری در این حوزه تهدیدکننده
خواهند بود ،در نتیجه جلوگیری از این تهدیدها و
تبدیل آنها به فرصت نیازمند مدیریت مشارکتی است.

قائم مقام آب منطقهای خراسان رضوی با اشاره به طرح
دانشآموزی نجات آب که هر سال انجام میشود و
میلیونها دانش آموز با مفاهیم اولیه آب زیر زمینی
و رودخانه ها آشنا شدهاند ،افزود :طرح دانشآموزی
نجات آب از سال  87درخراسان رضوی شروع شده و با
استقبال گستردهای همراه شده است.
طاهری ادامه داد :همچنین به لحاظ نصب کنتورهای
هوشمند بر روی چاههای برقی کار بسیار بزرگی انجام
شد و در حال حاضر  9هزار چاه برقی استان دارای
کنتور هستند.
قائم مقام آب منطقهای خراسان رضوی جایگزینی
پساب با آب کشاورزی را جزو افتخارات این شرکت
دانست و گفت :این طرح از سال  74در پایاب سد های
طرق و کارده شروع شد که از بزرگترین طرحها در
کشور بوده است.
طاهری با اشاره به اینکه در موضوع کنتورهای
هوشمند ،هماهنگی بینظیری بین دو شرکت آب
منطقهای و شرکت برق وجود دارد ،اظهارکرد :از معدود
استانهایی هستیم که اطالعات مشترک با شرکت
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اجرای طرحهای تصفیهخانههای مشهد نیازمند ۶۹۱
میلیارد تومان اعتبار است

عهده گرفته و شرکت آب
منطقهای نیز تخصیص
فاضالب تصفیه شده
آن را به شهرداری داده
است .برابر برنامه زمانبندی این تصفیهخانه تا خرداد
سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد .عالئی با بیان اینکه
چرمشهر در شرق کشفرود فاضالبهای به شدت آلوده
با عنصر سنگین تولید میکند ،تاکید کرد :تصفیهخانه
چرمشهر در حال ساخت است اما پیشرفت کار بسیار
کند و غیرقابل قبول است؛ این تصفیهخانه باید هرچه
زودتر ساخته شود .وی تصریح کرد :برای ارتقاء کمی
و کیفی تصفیهخانههای پرکندآباد دو و اولنگ اسدی،
ساخت تصفیهخانههای الزم برای کالنشهر مشهد،
تامین آب شرب و بهداشت این کالنشهر در میان
مدت توسط بخشهای غیردولتی ،طرح و مدل مالی
بسیار پخته و جامعی توسط شرکتهای آب منطقهای
و آب و فاضالب مشهد تهیه شد که به تصویب وزارت
نیرو نیز رسیده است .برای جذب سرمایه گذار
فراخوان داده شده و روند برگزاری مناقصه در دست
انجام است .اجرای طرحهای فاضالب استان نیازمند
 691میلیاردتومان اعتبار است مدیرعامل شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی با اشاره به درخواستهای
صورت گرفته از نمایندگان مردم مشهد در مجلس
شورای اسالمی عنوان کرد :سال  ۱۳۹۷نمایندگان
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با وزیر نیرو
مصوب شد که اعتبار الزم برای اجرای طرحهای
شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضالب مشهد
 ۶۹۱میلیارد تومان تامین شود .وی افزود :وزیر نیرو
با تصویب طرحهای اعالم شده برای تامین اعتبار الزم
نامهای برای ریاست جمهوری ارسال کردند ،بنابراین
الزم است هرچه زودتر جلسهای با ریاست سازمان
برنامه و بودجه و معاون ریاست جمهوری برای تامین
اعتبار یاد شده برگزار شود.
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت :طی جلسهای
در سال  ۱۳۹۷نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با
وزیر نیرو مصوب شد تا اعتبار الزم برای اجرای طرحهای شرکتهای
آب منطقهای و آب و فاضالب مشهد  ۶۹۱میلیارد تومان تامین شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،محمد
عالئی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته برای کشف رود اظهار
کرد :مهندس رزم حسینی ،استاندار خراسان رضوی به اتفاق معاون
استاندار ،فرماندار مشهد و ریاست سازمان جهاد کشاورزی سرزده از
داده و بر این مبنا حریم و بستر آن را در طول بیش از
 ۱۸۰کیلومتر تعیین و مساحت تجاوز به حریم و بستر
و متجاوزان و کاربری غیرمجاز بستر تصرف شده را
مشخص کرده است .عالئی گفت :با کمک استانداری،
فرمانداری ،دادستانی ،نیروهای انتظامی و با پشتیبانی
روزنامهها و صدا و سیما طرح عظیم بازگشایی و رفع
تصرف از بستر و حریم کشفرود به طول  ۸۰کیلومتر
بدون هیچ تبعیضی کام ً
ال انجام شده و بستر کشف رود
در  ۸۰کیلومتر و سرشاخههای آن به طول  ۳۰کیلومتر
کشف رود بازدید کردند .وی با بیان اینکه روز شنبه بازگشایی شده و در حد بستر آن دو جاده دسترسی
 ۲۱شهریور نیز جلسه ستاد تدبیر استان با موضوع ساخته شده است .وی ادامه داد :با این کار بزرگ و
کشفرود در دفتر استاندار با حضور همه اعضا برگزار ماندگار دیگر در طول  ۱۱۰کیلومتر هیچ تجاوزی به
شد ،افزود :در ادامه پنج نماینده مشهد در مجلس حریم و بستر کشفرود نمیشود و گروههای گشت و
شورای اسالمی روز پنجشنبه  ۲۶شهریور با جمعی از بازرسی کام ً
ال از این رود زندگیساز حفاظت میکنند.
مدیران استان و شهردار مشهد از کشف رود بازدید آزادسازی  ۳۰۰هکتار از بستر کشفرود مدیرعامل
کردند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی اضافه کرد :از
با قدردانی از زحمات تمام افرادی که نجات و احیای پل شاهنامه تا تصفیهخانه پرکندآباد کشفرود خشک
کشفرود دغدغه آنها است ،ادامه داد :برای نجات و و بازگشایی شده و هیچ مشکلی هم ندارد .همچنین
احیای کشفرود تصمیمهای ارزنده و مبارکی گرفته از پرکندآباد تا کنار گذر شمالی ،مساحت بستر آزاد
شده و کارهای بزرگ و ماندگاری هم انجام شده است؛ شده کشفرود  ۳۰۰هکتار است که این اراضی در
با این همه راه نرفته و کارهای باقیمانده هم کم نیست .اختیار شهرداری مشهد قرار گرفته است تا در آن
وی در خصوص تهدیدهای کشفرود عنوان کرد :توتستان برای پرورش کرم ابریشم بهره ببرند .وی با
در طول ۸۰کیلومتر در شمال کالنشهر مشهد ،از  ۵اشاره به نهالکاری شهرداری مشهد در  ۲۷۰هکتار
کیلومتر غرب بلوار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی کشفرود گفت :مقرر شده تا  ۳۰هکتار باقیمانده را نیز
تا ۱۰کیلومتر بعد از خرمشهر در شرق ،همه جا به حریم نهالکاری کرده و از آن بدرستی حفاظت کند .عالئی
بستر کشفرود تجاوز شده بود و از کشف رود بزرگ از تهیه و تصویب طرح مدونی برای پل کنارگذر شمالی
جوی کوچکی که در آن زهرابی بویناک و سمی جاری تا پس از چرم شهر در ستاد تسهیل سرمایهگذاری
بود ،چیزی باقی نمانده بود .عالئی با اشاره به تخلیه استان خبر داد و گفت :این طرح با همکاری فرماندار
نخالههای ساختمانی و پسماندهای ویژه و خطرناک در مشهد ،شرکت آب منطقهای ،شهرداری ،سازمان جهاد
حریم و بستر رودخانه کشفرود ابراز کرد :از تصفیهخانه کشاورزی و مردم منطقه اجرا خواهد شد .وی در ارتباط
پرکندآباد در غرب تا چرمشهر ،به طول ۶۰کیلومتر ،با اقدامات صورت گرفته برای تصفیهخانههای فاضالب
به کشفرود انواع فاضالبهای خام شهری ،خانگی و کالنشهر مشهد تصریح کرد :شرکت آب و فاضالب پنج
صنعتی و بدتر از همه فاضالب به شدت آلوده چرمشهر تصفیهخانه در کشفرود برای تصفیه فاضالب خانگی
و پسابهای بد تصفیه شده تخلیه میشده و میشود .مشهد ساخته است؛ دو تصفیه خانه پرکند دو و آهنگ
وی تصریح کرد :کسانی در بستر تصرف شده کشفرود اسدی توان تصفیه حجم فاضالب ورودی را ندارد و بد
با فاضالبهای به شدت آلوده کشاورزی میکردند تصفیه میکند ،باید این دو تصفیهخانه توسعه کمی
و صیفی و سبزی خوردن و میوههای ساالدی تولید وکیفی پیدا کند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای
میکردند و سالمت ،بهداشت و امنیت غذایی خود ،خراسان رضوی گفت :خوشبختانه سه تصفیهخانه
خانواده و مردم را تهدید میکردند .مدیرعامل شرکت پرکند یک ،خین عرب و التیمور پساب با کیفیت عالی
آب منطقهای خراسان رضوی همچنین به تخلیه تولید میکنند؛ باید تصفیهخانههای فاضالب طبرسی
فاضالبهای صنعتی توسط واحدهای صنعتی غیرمجاز و چند تصفیهخانه دیگر هم ساخته شود .ساخت
و برپایی خانههای فساد در بستر تصرف شده کشفرود تصفیهخانه استاندارد برای فاضالب خام تا سال 1400
اشاره کرد و گفت :تمام این اتفاقات موجب شده بود وی با بیان اینکه روزانه  ۳۵۰تا  ۴۰۰تانکر فاضالب
که این رودخانه به کانونی از انواع بیماریها و پشه خام در کشفرود تخلیه میشود ،ابراز کرد :برای تصفیه
سالک تبدیل شود .وی در ارتباط با اقدامات صورت این حجم فاضالب به شدت آلوده تصفیهخانهای باید
گرفته طرح نجات و احیای کشفرود اضافه کرد :شرکت ساخته شود تا آن را برابر استانداردهای محیط زیست
آب منطقهای مطالعات جامع و کامل کشفرود را انجام تصفیه کند؛ مسئولیت این کار را شهرداری مشهد به
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی:

شهرکهای گلخانهای باید جایگزین کشاورزی سنتی شوند

کشاورزان و تشکل های کشاورزی وارد مدیریت آب شوند
سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب
شهرستان نیشابور با حضور اعضای شورا،
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ،رئیس سازمان
جهاد کشاورزی استان و نماینده مردم نیشابور
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالیی ضمن تسلیت ایام
شهادت اباعبداهلل الحسین (ع) و گرامیداشت
هفته دولت و شهیدان رجایی و باهنر ،نقش
مردمی بودن مدیران در جمهوری اسالمی را
از اولویت های اصلی موفقیت دولت ها برشمرد
و افزود :اگر مدیران خود را از مردم جدا کنند هیچ
وقت مشکالت آنها را درک نخواهند کرد و به طبع آن
نخواهند توانست باری از دوش مردم بردارند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع آب در کشور بویژه
در استان خراسان رضوی افزود :نقش مردم بویژه
بهره برداران و تشکل های کشاورزی در مدیریت آب
غیر قابل انکار است و اگر خود کشاورزان و تشکل های
قانونی آنان به این عرصه وارد نشوند انتظار به سامان
رسیدن این موضوع را نباید داشت.
عالیی نیاز فعلی کشور در این بخش را مدیریت
مشارکتی دانست و اذعان کرد :خوشبختانه تاکنون
توانسته ایم در هفت دشت استان تفاهم نامه با
تشکل های قانونی کشاورزان امضا کنیم که امیدوار به
انعقاد تفاهم نامه با کشاورزان شهرستان های نیشابور،
فیروزه و زبرخان در چند روز آینده نیز هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مبنای برداشت
از آبهای زیرزمینی را کنتورهای حجمی دانست و افزود:
خوشبختانه با کمک کشاورزان توانستیم ۹۸درصد از

شرب روستاها در سه گام کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت تهیه شد که بزودی اجرایی خواهد شد.
در این جلسه خجسته پور ،مدیر امور منابع آب نیشابور
آخرین وضعیت دشت های نیشابور به لحاظ منابع
آب های سطحی و زیرزمینی را بیان کرد و گفت:
متاسفانه به دلیل اضافه برداشت ها و حفر چاه های
غیر مجاز دشت نیشابور دومین دشت بحرانی استان
است که به وضوح می توان نشست زمین را در شهرستان
دید ،هرچند با کمک دادستانی و دیگر دستگاه های
اجرایی شهرستان توانسته ایم عالوه بر نصب کنتور
بر روی تمامی چاه های کشاورزی ،با نظارت دقیق از
تصرف حریم و بستر رودخانه ها جلوگیری کنیم.
در این جلسه دکتر قامتی ،معاون استاندار و فرماندار
ویژه نیشابور با اشاره به طرح سازگاری با کم آبی و برش
شهرستانی آن در نیشابور تمام دستگاه ها را موظف به
اجرایی کردن این سند در شهرستان دانست و افزود:
امید است با اجرای کامل این طرح بتوانیم به اهداف آن
که رسیدن به کسری مخزن صفر در افق  ۱۴۰۵است
دست یابیم.

حضور مدیران صنعت آب استان خراسان
چاه های استان را به کنتور هوشمند مجهز کنیم که در
سطح کشور باالترین درصد است.
وی با تاکید بر اینکه امسال به هیچ عنوان شارژ مازاد
به متقاضیان داده نمی شود خاطر نشان کرد :کشاورزان
باتوجه به حجم پروانه بهره برداری شان باید الگوی
کشت و سطح زیر کشت محصوالت را مدیریت کنند تا
در برداشت و مصرف آب برایشان مشکلی بوجود نیاید.
عالیی سرانه آب شرب روستاها را در استان نزدیک
به  ۱۷۰لیتر در شبانه روز دانست و گفت :با کمک
شرکت های آبفا و آب منطقه ای طرح جامع تامین آب

رضوی در سامانه سامد
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مورد نیاز معادن ،ابتدا  35میلیون متر مکعب بوده که
تنها برای کنسانتره و گندله استفاده میشد و با کار
خوبی که در چند سال اخیر در این منطقه اتفاق افتاده
و از دانش تکنولوژی و ابزار نو استفاده شده نیاز آبی
آنها به  13میلیون مترمکعب رسیده است یعنی ما در
سنگان خواف شاهد یک تحول پرمعنا هستیم و آب
چندین بار استفاده میشود .وی ادامه داد :صنایعی که
در گذشته به  30تا  40لیتر بر ثانیه آب نیاز داشتند،
اکنون تنها به  5لیتر بر ثانیه آب نیاز دارند .تمام این
اقدامات انجام شده و در حال انجام است اما نکته کلیدی
این است که راهکاری ارائه شود تا کشاورز خوافی مجبور
به ترک منطقه و محل زندگی خود نشود .مدیرعامل
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی تصریح کرد:

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی از تبدیل کشاورزی سنتی به شهرکهای گلخانهای خبر داد.
محمد عالیی شب گذشته در برنامه تلوزیونی اشاره که از شبکه خراسان رضوی پخش شد ،درخصوص مشکالت آب
در منطقه خواف ،اختالفات بین کشاورزان و واحدهای صنعتی -معدنی اظهار کرد :معادن سنگ آهن سنگان خواف
یک نعمت و ثروت بزرگ خدادادی است که ما باید آن را فعال کنیم ،با فعال کردن این معادن بسیاری از مشکالت ما
در حوزه اشتغال و سایر بخشها حل خواهد شد .وی افزود :منطقهای که این معادن در آن قرار گرفته منطقه بسیار
خشک و کم آبی است که با این وجود تمدن بسیار شکوفایی داشته و بر مبنای پایداری آب ،کشاورزی ،دامداری
سنتی و صنایع دستی شکل گرفته است که اینها قدمت بسیار باالیی دارند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی عنوان کرد :ساکنان مناطقی مانند خواف تنها کشاورز و دامدار نیستند ،بلکه این افراد مرزداران ما
هستند و نباید اجازه دهیم مرزداران ما شغل خود را از دست بدهند و محل زندگی خود را ترک کنند زیرا خالی از
سکنه شدن مناطقی مانند خواف بسیار خطرناک است .عالیی خاطرنشان کرد :طبق طرحی که ارائه شده میزان آب
متاسفانه واحدهای صنعتی و معدنی در منطقه چاههای تامین آب صنایع معادن شهرستان خواف برنامههایی
کشاورزی را به کمک ما خریداری کردهاند و این مسئله تدوین و مصوب شد .تا واحدهای صنعتی -معدنی زیر
یاعث دلخوری کشاورزان و دامداران ساکن در آن نظر آقای فرماندار و با رضایت مردم چند مورد از این
منطقه شده است اما قصد داریم به کمک واحدهای واحدهای گلخانهای را بسازند وی عنوان کرد :یکی از
صنعتی کشاورزی سنتی پرزحمت آب هدرده کم ثمر برنامههای مصوب شده شامل قانع کردن مردم توسط
را تبدیل به شهرکهای گلخانهای کنیم تا با مصرف شرکتهای صنعتی -معدنی به کمک مشاور در کوتاه
آب کمتر ،محصول بیشتری دریافت شود تا هم کمک مدت زیر نظر فرماندار این شهرستان برای جایگزین
مضاعفی به کشاورزان شود و همچنین از مهاجرت کردن شهرکهای گلخانهای بجای کشاورزی سنتی
ساکنین مناطق خواف به شهرهایی مانند مشهد که کم بازده است ،میباشد .مدیرعامل شرکت آب
جلوگیری شود .عالیی اظهار کرد :خوشبختانه حدود منطقهای خراسان رضوی با بیان اینکه آب حاصل از
دو ماه گذشته در شهرستان خواف جلسه شورای تامین این صرفهجویی را به بخش صنعت و معدن میدهیم،
شهرستان و بعد از آن جلسه شورای توسعه شهرستان بیان کرد :از دیگر برنامههای ما انتقال فاضالب شهرها
با حضور همه اعضا برگزار شد در آن جلسات برای از جمله مشهد به خواف و طرح دریای عمان است.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی در مراسم معارفه نیروهای جدید شرکت مطرح کرد:

مطالعه ،پژوهش و جلب مشارکت عمومی رویکرد اصلی شرکت آب منطقه ای استان در مواجهه با موضوع آب است
امیدواریم با یاری از تخصص ،انرژی جوانی
و آمادگی همه شما در راستای مدیریت
بحران آب گام های مثبتی برداشته شود.
عالیی در این جلسه به برداشت آب های
زیر زمینی اشاره کرد و گفت 92 :درصد
آب استان از منابع زیر زمینی استحصال
می شود و  8درصد تامین آب بخش های
کشاورزی ،صنعت و شرب از ذخیره سازی
سدها ،رودخانه ها و روان آب ها تامین
می شود.
وی در ادامه با اشاره به این که شهروندان

مراسم معارفه  12نفر از نیروهای جدید
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با حضور مدیر عامل،قائم مقام،معاونان و
جمعی از کارشناسان در سالن اجتماعات
این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر عامل این
شرکت در مراسم معارفه نیروهای جدید
با عرض تسلیت به مناسبت ایام ماه محرم
گفت :خوشحالم در جمع  12نفر از نیروهای
جوان،فرهیخته و تحصیلکرده و درد آشنا به

دبیر شورای راهبردی روابط عمومی بخش آب کشور در نخستین جلسه منطقه یک کشور مطرح کرد:

ب منطق ه ای
آزمایشگاه شرکت آ 

راهبردی باید باشد

محیطزیستی شد

حضور نماینده روابط عمومی در جلسه تسهیم اعتبارات طرح تعادل بخشی اولویت شورای

نخستین نشست راهبردی شورای روابط عمومی
منطقه یک کشور با حضور مدیران روابط عمومی های
استان های خراسان جنوبی ،سمنان ،سیستان
بلوچستان ،یزد ،فارس ،کرمان و خراسان رضوی به
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در این نشست مدیر روابط عمومی
خراسان رضوی و دبیر جلسه گفت :هدف از تشکیل
شورای راهبردی روابط عمومی های کشور و شوراهای
منطقه ای استفاده از خرد جمعی تمامی مدیران روابط
عمومی در راستای هم افزایی جهت ارتقاء جایگاه دفاتر
روابط عمومی ها و بهبود در شیوه های برنامه ریزی و
عملکردی است .جم با اشاره به سیاست های کالن در
سطح وزارت نیرو افزود :با توجه به نگاه وزیر محترم
نیرو در خصوص افزایش سطح مشارکت بهره برداران
و ذینفعان از خدمات ارائه شده نقش مردم و مدیریت
مشارکتی را بسیار مهم دانست و یادآور شد باید
برنامه های روابط عمومی بخش آب به گونه ای طراحی
گردد که جایگاه مردم در این حوزه ها کامال مشخص و

ارائه عملکرد ها به آنان شفاف باشد.
دبیر شورای راهبردی صنعت آب کشور در ادامه به
استفاده از ظرفیت سرمایعه گذاران در تأسیسات
آبی کشور اشاره کرد و اضافه کرد :با توجه به شرایط
فعلی بخش مالی شرکت ها ،بازسازی و مرمت
سازه های قدیمی آبی استان ها با بودجه جاری
شرکت ها امکانپذیر نمی باشد و بهترین راه استفاده
از حضور سرمایه گذاران تأسیسات آبی در مناطق
می باشد که همزمان مرمت و بازسازی ،معرفی و فراهم
نمودن امکان بازدید مردم از این سازه های تاریخی
انجام گیرد .وی آشنا کردن خبرنگاران با مسائل فنی
اولیه آب را مهم دانست و گفت :یکی از ابزارهایی که
بهتر می توان مخاطب را با اخبار منابع آبی کشور
همراه کرد استفاده از خبرنگاران فنی در بخش آب
است که شرکت های آب منطقه ای باید با برگزاری
دوره های آشنایی با اصول و مبانی آب اطالعات اولیه
را به خبرنگاران منتقل تا آنان بتوانند آن را به زبان
مخاطب منتشر نمایند .در ادامه مدیران روابط عمومی
عضو شورای منطقه یک کشور با ارائه نقطه نظراتشان
در خصوص فعالیت های روابط عمومی مهم ترین
مسائل را هم اندیشی در خصوص گسترش سواد آبی،
طرح دانش آموزی نجات آب با رویکرد جدید با توجه به
شرایط فعلی کالس هاس درس ،پویش الف -ب ایران،
کمبود نیروی انسانی دفاتر روابط عمومی و حضور
نماینده روابط عمومی در جلسه تسهیم بودجه طرح
تعادل بخشی دانستند.

خراسان رضوی موفق به دریافت تاییدیه

رئیس گروه پایش کیفی و آزمایشگاه منابع آب شرکت
آبمنطقهای خراسان رضوی گفت :آزمایشگاه شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی موفق به دریافت تاییدیه
از اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مریم رحمانی پور با اعالم این خبر افزود :کسب
گواهینامه آزمایشگاه معتمد از اداره کل حفاظت محیط
زیست استان خراسان رضوی ،برای نخستین بار و به
صورت داوطلبانه صورت گرفته است .این اقدام با هدف
تضمین صحت و دقت اطالعات تولید شده کیفیت
منابع آب که الزمه ارائه خدمات شایسته و پیشرو است،
انجام شد .رحمانی پور خاطرنشان ساخت :این دستاورد
ضمن ارتقای جایگاه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در بین شرکت های آب منطقه ای کشور در
زمینه مطالعات پایش کیفی و آزمایش های شیمی آب؛
نقش موثری نیز در تحقق اهداف و پیشرفت برنامه های
پایش کیفی منابع آب این شرکت خواهد داشت.
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مسائل آب قرار دارم .
محمد عالیی افزود :با توجه به این که دربحث مدیریت
آب کار سختی در پیش دارید ضروی است به مسائلی
از جمله مولفه های مقابله با بحران آب و مدیریت
مشارکتی در حوزه آب در جامعه آگاهی و شناخت
داشته باشید.
وی تصریح کرد :در مسئله بحران آب نیاز به مطالعه،
تحقیق و پژوهش داریم.
وی در این جلسه با اشاره به اهمیت مطالعه ،تحقیق
و پژوهش برای نیروهای جوان گفت :شادابی ،نشاط و
انرژی خود را صرف بحث های غیر مهم و غیر ضروری
نکنید .مطالعه ،پذیرش انتقاد و پیشنهادات سازنده
راهبرد اصلی شرکت آب منطقه ای است ما در حال

حاضر نیاز به منتقدانی در حوزه آب داریم که همراه با
انتقاد پیشنهاد راهگشایی داشته باشند.
وی در ادامه یاد آور شد :شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی جزو شرکت های برتر کشور است بنابر این
معتقدیم نیروهای جوان و تحصیل کرده باید در حوزه
مدیریت آب راهگشا و کارگشا باشند و مسئله بحران
آب را مدیریت کرده و مشکل را حل کنند نه این که به
نسل آینده منتقل کنند.
وی در ادامه به فرم مدیرتی در شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی اشاره کرد و گفت :در بحث مدیریت آب
 2شیوه اجرا می شود فرم انفعالی که زیبنده شرکت
نیست و فرم پویا که مورد توجه،اهمیت و قابل پذیرش
در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است و

صاحب کرامت هستند و باید به سخنانشان با دقت
گوش کنیم گفت :شفافیت ،صداقت ،پاسخگویی صحیح
و احترام به دیگران از سرمایه های اعتماد سازی است.
وی افزود بحران آب با مشارکت عمومی شهروندان حل
خواهد شد و در این راستا باید تالش کنیم با مدیرت
صحیح مردم را پای کار بیاوریم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
این مراسم با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی
استان و کسری آب مخازن اظهار داشت :از 37دشت
استان  34دشت بحرانی است بنابر این عملکرد خوب
نیروهای جوان و تحصیل کرده برای حل مشکل بحران
آب ضروری است که امیداوریم شما دوستان با مطالعه
و سخت کوشی بخشی از مشکالت را رفع کنید.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مراسم سیزدهمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان صنعت آب و برق خراسان رضوی مطرح کرد:

شاخص تر از قرآن کریم و نهج البالغه در دنیا نداریم

کلینیک منابع انسانی در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی افتتاح شد
کلینیک منابع انسانی پس از مطالعات و پیگیری چند
ساله در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی در مراسم افتتاح این کلینیک که با حضور مدیر
عامل ،مدیران ستادی و شهرستانها برگزار شد هدف
از تاسیس کلینیک ارتقای سالمت شغلی و زندگی
کارکنان ،شناسایی و چکاپ وضعیت روان شناختی-
جسمی و کاری ،ترسیم نیمرخ ویژگی های مسیر شغلی
(کارراهه شغلی) ،ارائه خدمات روانشناختی به کارکنان
و خانواده های آنها و سیاستگذاری سالمت در حوزه
مدیریت سازمان اعالم شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در این
مراسم با اشاره به راهبرد اصلی مدیریت مشارکتی شرکت
آب گفت :این شیوه مدیریت دارای فرصتها و تهدیدها
است و در حوزه منابع انسانی مدیریت مشارکتی در
چارچوب مدیریت اقتضایی است.
«محمد عالیی» تصریح کرد :وقتی همه کارکنان در
مدیریت شرکت خود را شریک بدانند در نتیجه حضوری
فعال خواهند داشت و یکی از راهبردهای اصلی شرکت
در بخش اجرای مدیریت مشارکتی نظرسنجی علمی و
بدون پیش داوری است یعنی شرکت منصفانه قضاوت
می کند و همکاران نتیجه را میپذیرند و این ارتباط
دوسویه است.
وی گفت :بهتر است که نظرسنجیهای دوره ای از
مدیران ومعاونتها درحوزه خودشان انجام ونقاط قوت و
ضعف به آنها ابالغ شود که نسبت به رفع ان اقدام کنند
و البته الزمه آن تیم سازی برای انجام امور مردم است.
این گزارش حاکیست در ادامه رئیس گروه منابع انسانی
و آموزش به ارائه گزارش سنجش رضایت شغلی سال 98
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سیزدهمین دوره مسابقات قرآن ویژه همکاران و همسر
همکاران صنعت آب و برق خراسان رضوی با حضور مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به صورت
ویدئو کنفرانس و غیر حضوری به میزبانی امور فرهنگی
این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در این مراسم ضمن خدا قوت به مدیران و مسئوالن
اجرایی این دوره از مسابقات از قرآن و نهج البالغه به
عنوان  2کتاب شاخص ،راهنما و دستور العمل اجرایی
برای انسان سازی یاد کرد .محمد عالیی در این مراسم
با اشاره به این که نهج البالغه نسخه اجرایی والگوی
مناسب رفتاری برای انسان است گفت:ما سرمایه هاو
دارایی های بزرگی داریم فقط بلد نیستیم چگونه از این
سرمایه ها استفاده کنیم .وی خاطر نشان کرد :کتاب و
راهنمایی بزرگتر از قرآن و نهج البالغه در دنیا وجود
ندارد ،در دنیا در هر شاخصی خوشبخت تر و رستگارتر از
ائمه و خاندان اهل بیت پیدا نمیشود.
«محمد زنگوئی» دبیر شورا و مشاور مدیر عامل در
امور فرهنگی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
این مراسم درباره چگونگی برگزاری سیزدهمین دوره
مسابقات قرآن صنعت آب و برق خراسان رضوی گفت:

سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی صنعت
آب و برق خراسان رضوی ویژه همکاران
و همسر همکاران در شش رشته قرائت
تحقیق ،قرائت ترتیل ،حفظ ،مفاهیم ،زبان
آموزی و تحقیق موضوعی در دو روز از
 19شهریور ماه برگزار می شود .وی اظهار
داشت :در این دوره از مسابقات تعداد 406
نفر به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت
که از این تعداد  235نفر ازخواهران و
 171نفر از برادران می باشند .مشاور مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار داشت:
در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن ویژه کارکنان صنعت
آب و برق خراسان رضوی در رشته قرائت  34آقایان و
 12نفر بانوان در رشته ترتیل  47نفر آقایان و  42نفر
بانوان در رشته حفظ  12نفر آقایان و  17نفر بانوان در
رشته مفاهیم  34نفر آقایان و  118نفر بانوان در رشته
زبان آموزی  37نفر آقایان و  43نفر بانوان و در رشته
تحقیق موضوعی 7نفر آقایان و 3نفر بانوان حضور دارند.
وی افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا مسابقات به
صورت غیر حضوری و در صورت قرار گرفتن در شرایط
مناسب به صورت حضوری در استان برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد :در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان
در منزل و محل کار به صورت آنالین با نظارت و کنترل

 4نفر از داوران برجسته به قرائت آیات کریمه پرداختند.
وی اظهار داشت :شرکت کنندگان از شرکت های صنعت
آب و برق از جمله :آب منطقه ای خراسان رضوی ،برق
منطقه خراسان ،آب و فاضالب مشهد و استان ،توزیع
برق مشهد و استان ،نیروگاه توس و نیروگاه مشهد در
این مسابقات حضور داشتند.

تصمیمات شهرستان خواف درباره تامین آب
صنایع را اجرا میکنیم

در حوزه معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی پرداخت.
«پورسلیمی» با بیان این که با پیگیریهای چندساله
موفق به افتتاح کلینیک منابع انسانی با همکاری دانشگاه
فردوسی شدیم گفت :در زمینه مشاورههای شغلی و
سازمانی خدمات در کلینیک منابع انسانی ارائه میگردد
و خدمات روانشناسی بالینی ،خانواده ،تحصیلی و غیره
با معرفی همکاران به پلیکلینیک تخصصی روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد طبق تفاهمنامه منعقده صورت
خواهد پذیرفت.
در پایان دکتر «درودی» عضو هیئت علمی دانشگاه
بجنورد و نماینده پلی کلینیک روانشناسی دانشگاه
فردوسی با اشاره به اهداف تاسیس این کلینیک گفت:
از جمله مسائلی که در این کلینیک مورد بررسی قرار
میگیرد فرسودگی شغلی ،دلزدگی شغلی ،استرس
شغلی ،تعارضات کار و خانواده ،تعهد شغلی ،رسالت
شغلی ،ریکاوری شغلی ،بازنشستگی و اخالق حرفه ای
است که با چکاپ سالمت در زمینههای ارتقای سالمت
شغلی و کیفی زندگی کاری و شناسایی و چکاپ وضعیت
روان شناختی جسمی ،کاری و ترسیم نیمرخ ویژگیهای
مسیر شغلی (کارراهه شغلی) ،ارائه خدمات روانشناختی
به کارکنان و خانوادههای آنها و سیاستگذاری سالمت
درحوزه مدیریت سازمان از جمله آنهاست.

جلسه کارگروه تامین آب مورد نیاز صنایع خواف به
صورت ویدیو کنفرانسی بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقهای خراسان
رضوی ،در این جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی ،فرماندار و دادستان خواف و جمعی از
مسئوالن شهرستان حضور داشتند.
«محمد عالیی» مدیر عامل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی در این جلسه خواستار تداوم این جلسات
در فواصل زمانی کمتر شد و گفت :در شورای تامین
استان مقرر شد تصمیمات شهرستان در خصوص تامین
آب مورد نیاز صنایع اجرایی شود و مبنای تصمیمگیری
ما مصوبات شهرستان خواهد بود.
این گزارش حاکیست «سنجرانی» فرماندار شهرستان
خواف ضمن تشکر از مهندس عالیی گفت :اولویت ما
تامین آب شرب است اما بخش صنعت را به خاطر ارز
آوری و تامین نیاز مالی کشور نمی توان نادیده گرفت.
سنجرانی افزود :مشکل آب صنایع باید حل شود به شرط
آنکه کمترین آسیب به بخش کشاورزی وارد شود.
«محمدعلی نعمت نژاد» معاون حفاظت و بهرهبرداری
شرکت آب منطقهای در تکمیل این خبر افزود :در این
جلسه صورتجلسات قبلی بررسی وبا تاکید بر مسائل
اجتماعی منطقه مقرر شد شرکت زیرساخت نسبت به
پیگیری آب مورد نیاز دوره های کوتاه مدت و میان مدت
و بلندمدت صنایع مذکور از طریق پتانسیلهای منطقه
از جمله پساب ،الگوی پایدار دشت های منطقه ارائه کند.

شماره یکصد و نود و شش (شهریور ماه )1399

در دیدار فرماندار خوشاب با مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح شد:

خلیلآباد ،دهمین شهرستان خراسان رضوی در انعقاد تفاهم نامه مدیریت مشارکتی

تامین آب شرب سالم و پایدار مردم اولویت
اصلی است

بنابر این راه اندازی تجهیزات آب شیرین کن در این
شهرستان ضروری است .وی خاطر نشان کرد :وضعیت
معیشتی بسیاری از مردم این شهر به گونهای است
که توان خرید دستگاه تصفیه آب خانگی را ندارند.
خدمتگزار خاطر نشان کرد :خوشبختانه مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تسلط کافی به
منطقه دارند و درد آشنا هستند و به خوبی نیازهای
اهالی منطقه را درک می کنند و از این که خواسته ها
و نیازهای اهالی را با سعه صدر گوش می دهند و در
رفع موانع و مشکالت تامین آب شرب مناطق ساعی
هستند بسیار خرسندیم .فرماندار خوشاب از موافقت و
تصویب تقاضاهای مطرح شده در این نشست خبر داد و
تصریح کرد :در این نشست مجوز 2حلقه چاه در منطقه
دره یام بر اساس آنچه دبی آب منطقه برای رفع
مشکالت آب روستاهای پایین دست ،مطالعه در منطقه
نوروزی ،وچکنه برای حفر چاه ،حفر چاه برای شهر
سلطان آباد ،حفر چاه برای شهر مشگان و افزایش عمق
چاه برای روستای سوزن ده ،از درخواست های ما در
این نشست بود که خوشبختانه با مساعدت آقای عالیی
موافقت الزم صورت گرفت.

تفاهمنامه مدیریت مشارکتی در شهرستان خلیل آباد
طی جلسهای در فرمانداری منعقد شد .شهرستان
خلیلآباد دهمین شهرستان استان خراسان رضوی در
انعقاد تفاهمنامه مشارکتی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،در این جلسه که با حضور مدیران ارشد شرکت
آب منطقهای ،فرماندار ،مدیر جهاد کشاورزی ،رییس
هیأت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی
خلیلآباد به منظور انعقاد تفاهمنامه مدیریت مشارکتی
برگزار شده بود در خصوص مفاد تفاهمنامه به بحث
و تبادل نظر پرداختند .طاهری قائم مقام شرکت
آب منطقهای با بیان اینکه امروز خلیلآباد از نعمت
داشتن مدیریت مشارکتی بهرهمند می شود تصریح
کرد :پس از این مدیریت منابع آبی این شهرستان با
تبادل نظر و بهرهمندی از خرد جمعی همه بخشهای
ذیربط صورت خواهد گرفت« .طاهری» اهداف شرکت
آب منطقهای را در دو بخش مدیریت کامل آبهای
داخلی و انتقال آب از حوزههای دیگر بیان کرد .وی
با اشاره به شیرینسازی و انتقال آب از سواحل چابهار
به استانهای شرق کشور و خطوط شبکه انتقال آن
که بالغ بر  ۳۰۰۰کیلومتر عنوان شده است گفت:
یکی از خطوط فرعی انتقال ،آب شیرین شده دریا را
به سه شهرستان کاشمر ،خلیلآباد و بردسکن خواهد
رساند .در این جلسه «قاسم پور» فرماندار خلیلآباد
از فضای مشارکتی بوجود آمده در حوزه مدیریت
منابع آب شهرستان ابراز خرسندی کرد و گفت :هرجا
از خرد جمعی استفاده شده است تصمیمات در آن
بخش عقالنی و جامع بوده است .وی انعقاد این تفاهم
نامه را به منزله برداشتن باری از دوش کشاورزان و
سهیم کردن آنها در تصمیمات کالن حوزه مصارف آب

کشاورزان ،کارشناسان حقوقی و فنی آب منطقهای در
محل شرکت مدیریت منابع آب ایران نهایی و پیشنهاد
شده است .پس از انعقاد تفاهمنامه و در ادامه جلسه
موضوعات دیگری از قبیل اختصاص برق استخرهای
کشاورزی ،امکان سنجی احداث بندهای ذخیرهای و
تغذیه مصنوعی در نقاط باالدستی شهرستان ،طرح
تجمیع چاههای کشاورزی ،مدیریت سیالب در نقاط
مستعد بحران سیل از جمله بخشی از شهر خلیلآباد و
روستاهای هفتخانه و حسینآباد ،اجرای طرح شبکه
آبیاری پایین دست سد شهید مدرس با مشارکت
کشاورزان و همچنین تامین آب شرب دامهای منطقه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بررسی برخی از این
موضوعات از جمله اختصاص برق استخرهای کشاورزی
به تشکیل جلسات تخصصیتر با حضور کارشناسان
ذیربط موکول شد.

نشست هم اندیشی «طرح همیاران آب» به میزبانی امور منابع آب نیشابور برگزار شد
مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور از برگزاری
نشست هم اندیشی و آموزش تیم نظارت طرح همیاران
آب استان ،با حضور مدیران جهاد کشاورزی و آب و
فاضالب شهرستان های نیشابور ،فیرزوه و نماینده
فرمانداری ،دانشگاه نیشابور و سمن ها در محل امور
منابع آب این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،سعید خجسته پور» با اعالم این خبر و با
اشاره به وضعیت وخیم منابع آبی و اهمیت این موضوع
برای توسعه پایدار ،سازگاری با کم آبی گفت :نظارت
و اجرای طرح همیاران آب پایه و اساس توسعه پایدار
منابع آبی است.
وی همکاری تمام دستگاه های اجرایی و ذینفعان
آب را برای موفقیت در این طرح ضروری دانست و
خاطر نشان کرد :سند همیاران آب که با همکاری همه
شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بهویژه تشکلهای

قانونی حوزه کشاورزی تهیه شده است ،آبان ماه سال
گذشته به تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
کشور رسید.
خجسته پور یادآور شد :بر اساس مفاد این سند ،قرار
است تا سال  ۱۴۰۵میزان کسری مخازن آب زیر
زمینی در خراسان رضوی هر سال کاهش یافته و در
افق پیش بینی شده ،به صفر برسد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در دیدار با فرماندار شهرستان خوشاب و جمعی از
کارشناسان که در دفتر وی برگزار شد برای رفع مشکل
آب شرب بیش از  15روستای منطقه خوشاب از مجوز
صدور 2حلقه چاه آب شرب جدید خبر داد و گفت:
تامین آب شرب مورد نیاز اهالی روستا از اولویت های
ما می باشد و یک تکلیف قانونی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی افزود :برای جلوگیری از مهاجرت
روستائیان به شهر مدیریت تامین آب شرب اهالی این
مناطق برعهده ماست و وظیفه داریم به تکلیف قانونی
عمل کنیم .وی افزود :در این زمینه همه گزینه ها
روی میز است و همه باید با یکپارچگی و وحدت گفتار
مسئله تامین آب شرب روستا را حل کنیم عالیی در
این نشست از صدور مجوز 2حلقه چاه آب شرب و
نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها به درخواست
فرماندار این شهرستان خبر داد .از نکاتی که در این
نشست مطرح و به تصویب رسید تغییر محل حفر چاه
جدید در روستای خوشاب و دره یام برای تامین آب
شرب بیش از  15روستا و همچنین مطالعات پژوهشی
در منطقه بود .امان اهلل خدمتگزار ،فرماندار خوشاب
در این دیدار درباره شور شدن و وضعیت نامطلوب آب
شرب شهر سلطان آباد این شهرستان و همچنین تامین
آب شرب اهالی روستاهای منطقه مطالبی را بیان کرد
و گفت :آب شرب شهر سلطان آباد مرکز این شهرستان
در حال شور شدن است و کیفیت آن مطلوب نیست

کشاورزی عنوان کرد« .اولیایی» رییس هیئت مدیره
نظام صنفی کشاورزی نیز با بیان اینکه تا دیروز متاسفانه
کشاورزان خود را در مقابل آب منطقهای میدیدهاند اما
امروز در کنار هم ایستادهاند افزود :از زمانی که نظام
صنفی به مباحث آبی ورود کرده است با تعامل شکل
گرفته با امور منابع آب کاشمر بسیاری از مشکالت در
این حوزه حل شده است و امیدواریم بتوانیم با جلب
اعتماد کشاورزان و شرکت آب منطقهای به پایداری
منابع آب زیرزمینی کمک کنیم« .نعمت نژاد» معاون
حفاظت و بهرهبرداری استان و عضو کمیته صیانت از
منابع آب استان موضوع این تفاهمنامه را مشارکت و
همافزایی در راستای تصمیمسازی و تصمیمگیری در
حوزه منابع آب بیان کرد .در نهایت «ممدوحی» مدیر
حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان ضمن قرائت
مفاد تفاهم افزود :مفاد این تفاهمنامه توسط نمایندگان
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همکاری و همدلی تیم کاری برای انجام خدمت ماندگار به مردم اصل است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جلسه شورای مدیران با تاکید بر اینکه همکاری و همدلی تیم
کاری برای انجام خدمت ماندگار به مردم اصل است گفت :با تیم کاری ناراضی نمی توان کارهای بزرگ انجام داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در جلسه شورای مدیران شرکت که
به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد با اشاره به شرایط خاص کشور از دو جنبه شیوع کرونا ،مدیریت حوزه آب و
گسترش تحریم ها گفت :تمام تالش خود را برای خدمت رسانی و کاهش نارضایتی ها به کار می بندیم.
عالیی که همواره منابع انسانی را راهبردی ترین سرمایه شرکت می داند بار دیگر اذعان کرد :پایش و حفظ سالمت
همکاران و خانواده هایشان اصلی است که تمام متولیان این حوزه باید پیگیر باشند.

رسیدن به اهداف کالن ساماندهی آمار
مستلزم تقویت ساختار این گروه است

معاون برنامهریزی شرکت
آبمنطقه ای خراسانرضوی
گفت :رسیدن به اهداف
کالن ساماندهی آمار شرکت
مستلزم همت ،همکاری
و همیاری کلیه واحدهای
شرکت در فرآیند تدوین،
انتشار آمار ،توجه و تقویت
ساختار گروه آمار است.
به گزارش شرکت آب
منطقه ای خراسانرضوی ،هادی افضل نیا با اشاره به
اینکه ساماندهی آمار و اطالعات کلیه حوزههای شرکت
با توجه به تعداد زیاد اقالم آماری کاری ایدهآل است
که نیاز به برنامهریزی ،ایجاد زیرساخت ،حمایت و
بهخصوص زمان دارد ،اظهارکرد :با تشکیل گروه آمار در
بهمن ماه  1396در شرکت ،برنامه عملیاتی ساماندهی
آمار و اطالعات به صورت بلندمدت ،میانمدت و
کوتاهمدت در یک بازهزمانی پنج ساله ارایه شده که در
حال پیگیری بوده و نتایج خروجی گزارشات و آمار گواه
عملکرد مثبت این گروه است.
وی با اشاره به اهم فعالیت انجام گرفته کوتاهمدت
و میانمدت در حوزه آمار با وجود کمبودها ،افزود:
استقرار سامانه جامعآماری و اتصال آن به بانکهای
اطالعاتی حفاظت ،مطالعات پایه ،کارکنان و تهیه
داشبوردهای مدیریتی در قالب نمودار و جدول ،تهیه و

می خوانیم با تقویت تعامل و ارتباط با گروه های مرجع
همچون فرمانداران ،ائمه جمعه و جماعت ،نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی ،اساتید دانشگاهی،
دادستان ها و نیروی انتظامی و تشکل های کشاورزی
و تشریح و تبیین اهداف و راهبردهای شرکت آن ها را
در مدیریت کالن آب سهیم و از ظرفیت آن ها استفاده
کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
برتر شدن شرکت در مدیریت سبز خبر داد؛ همچنین
جذب کل اعتبارات طرح های عمرانی در موعد مقرر
را موفقیتی بزرگ دانست و از تیم کاری در معاونت
طرح و توسعه ،برنامه ریزی و امور مالی و ذیحسابی
تشکر ویژه کرد.
تصویب(نظامنامه آماری  -روش اجرایی شناسایی اقالم
آماری  -فرآیند ارایه آمار  -روش اجرایی درخواستهای
آمار و اطالعات) و تهیه گزارشات سیمای آب استان،
 37محدوده مطالعاتی و  29شهرستان برای سه سال
آبی متوالی و بارگذاری در پورتال شرکت بخشی از این
اقدامات است.
افضل نیا با بیان اینکه استفاده از خدمات مشاور برای
احصاء اقالم آماری و بازنگری اقالم تهیه شده شرکت با
هدف استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری که پایه
و اساس سامانه آماری است ،ادامه داد :تشکیل کارگروه
رابطین آماری شرکت ،تهیه گزارش مستمر آمار نامه
هفتگی منابع آب ،تهیه نشریه «سیاه و سفید با آمار»
جهت آشنایی همکاران با شاخصهای آماری ،تکمیل و
ارسال فرم عملکرد آماری به شرکت مدیریت منابع آب
ایران برای اولین بار در شرکت بخش دیگری از اقدامات
انجام گرفته در حوزه آمار است.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با اشاره به پاسخگویی به مراجعین و درخواستهای
آماری در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارایه آمار
واحد و پیگیری در الکترونیکی کردن فرآیند مذکور،
اظهارکرد :تالش در جهت ارتقای فرهنگآماری،
افزایش اعتماد و باور عمومی نسبت به آمارهای ارائه
شده با تهیه و انتشار گزارشات ،کاهش و از بین بردن
انحراف و تناقضات آماری ،بهینه سازی فرآیند تولید،
تحلیل و اطالعرسانی جامع ،صحیح و بهنگام آمار با
تأکید بر فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات ()ICT
و پیگیری تشکیل «کارگروه غیر رسمی کاربران آمار»
برای تهیه فرمتهای گزارش آماری کاربردی از روابط
عمومی از دیگر این موارد است.

وی با اشاره به توجه و تقویت ساختار گروه آمار به
منظور دستیابی به اهداف کالن ساماندهی آمار شرکت،
خاطرنشان کرد :رسیدن به اهداف کالن ساماندهی
آمار شرکت مستلزم همت ،همکاری و همیاری کلیه
واحدهای شرکت در فرآیند تدوین و انتشار آمار و
همچنین توجه و تقویت ساختار گروه آمار است.
افضل نیا تصریح کرد :با
توجه به نوپا بودن و کمبود
کارشناس ،گردآوری آمار کل
سازمان مستلزم همکاری حوزه های مختلف و زمانبر
بوده که با تعیین اولویت ها در دستور کار است.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در خصوص نحوه گردآوری اطالعات پروژه های
عمرانی ،گفت :فرم پیشرفت کار پروژههای عمرانی و
مطالعاتی در سامانه آماری طراحی شده و پیگیری
و مکاتبات مکرر برای تکمیل آن در معاونت طرح و
توسعه انجام ،که در آینده نزدیک ،آخرین اطالعات
پیشرفت کار پروژهها شامل اطالعات مالی و سازهای به
سهولت و سرعت در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.
افضل نیا خاطرنشان کرد :با توجه به نهایی شدن
گزارش همیاران آب ،وضعیت پایش آن در گزارشات
سیمای آب سال  97-98که در دست تهیه می باشد
به تفکیک شهرستانی ارایه خواهد شد همچنین طبق
تصمیمات گرفته شده ،اولویت گروه آمار ساماندهی
اطالعات منابع آبی در کوتاهمدت بوده تا در مراحل
بعدی به گردآوری آمار و اطالعات دیگر حوزهها از
جمله منابع انسانی دست یابیم.
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وی درخصوص بودجه شرکت در سال جاری گفت :در
شرایط سخت معیشتی کنونی وصول مطالبات و کسب
درآمد ها پیگیری شود که بخش رودخانه ها و سد ها
از مهم ترین و پر کار ترین قسمت ها خواهند بود؛
و با تدوین چارچوب برای خسارت ها در سال جدید
خسارت جدیدی از کشاورزان اخذ نشود.
عالیی با تاکید بر بهینه سازی هزینه ها گفت :امسال
ماموریت پشت میزی نداریم و با تعدیل اضافه کار و
مستقل شدن امورهای منابع آب شهرستان ها در بخش
های حفظ فضای سبز و تعمیرات و نگهداری تجهیزات
در صدد کاهش هزینه ها هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
ادامه تشریح اولویت ها و برنامه های کاری شرکت در
سال جاری طرح همیاران آب را موضوع مهمی دانست
که در حال پیگیری است و برای تحقق اهداف آن باید
هوشمند سازی کنتورها و رصد آن ،اسکن پرونده ها و
حذف فیزیکی و انسداد چاه های غیر مجاز و ...با جدیت
انجام شود.
عالیی گفت :باتوجه به اینکه حوزه آب نیازمند مدیریت
مشارکتی است و ما شعار خود را مدیریت مشارکتی

عالیی ارزیابی جشنواره شهید رجایی را با اهمیت
برشمرد و از معاونان و گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
خواست تا از دستاوردهای شرکت دفاع کنند.
وی افزود :باید فضا برای هرگونه فسادی ناامن شود و
همکاران در تخلیه تلفنی هوشیارانه عمل کنند؛ قبل از
ارائه هرگونه آمار و اطالعات با حراست و روابط عمومی
هماهنگ باشند.
عالیی تاکید کرد :هرکس حتی اگر ناآگاهانه به امنیت
کشور صدمه بزند خیانت کرده و دشمن در تالش برای
افزایش نارضایتی و برهم زدن آرامش در کشور است؛
بنابراین ما موظیم در این شرایط سخت بیشترین
بهره وری را برای کاهش تنش و نارضایتی داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید
داشت به صورت هفتگی با مدیران امور منابع آب
شهرستان ها به صورت ویدئو کنفرانس جلسه و گفتگو
برگزار خواهد کرد.
گفتنی است در این جلسه گزارش های مربوط به
بودجه جاری شرکت در سال  99و همچنین عملکرد
واحدهای سازمانی در سال  98تشریح شد و مدیران به
بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
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مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:

تامین آب مورد نیاز خط تولید «زغال صنعتی دشت فریمان» برای حفظ این صنعت در استان ضروری است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با اشاره به اینکه تقویت و راهاندازی خط تولید
زغال صنعتی برای استان و کشور ضروری است ،گفت :در همین راستا برای حفظ و تقویت خط
تولید ذغال صنعتی در دشت فریمان آب مورد نیاز این صنعت تامین می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،محمد عالیی در جلسه مشترکی
که با احسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسالمی که در دفتر
مدیرعامل شرکت برگزار شد ،اظهارکرد :آبهای سطحی منطقه دشت فریمان برای تامین آب
مورد نیاز صنایع مناسب و کافی نیست لذا باید به دنبال منابع آبی پایدار باشیم.
وی با اشاره به افت سطح آب چاههای کشاورزی در دشت فریمان افزود :در همین راستا پساب
مشهد یکی از مطمئن ترین و کم هزینه ترین منابع آبی در شرق کشور است که میتواند برای

تقدیر دادستان عمومی و انقالب خراسان

رضوی از مدیران و کارشناسان شرکت آب
منطقهای استان

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی:

تصویب طرح «همیاران آب» در دولت تدبیر و امید
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی گفت:
برای اولین بار در استان با همکاری همه کسانی که در
مدیریت آب نقش و سهم دارند ،طرحی تحت عنوان
«همیاران آب» یا «سازگاری با کم آبی در استان» تهیه
و تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی درخصوص عملکرد این شرکت در
مدیریت منابع آب در دولت تدبیر و امید ،عنوان کرد:
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در دولت تدبیر و
امید ،در هر دو دولت اول و دوم برای مدیریت هر چه
بهتر منابع آب استان ،حفاظت از رودخانهها و مهار
سیالبها عملکرد بسیار درخشانی داشته است.
وی افزود :در بخش تامین منابع آب ،چهار سد بزرگ
استان به بهرهبرداری رسیدند و با طرحهای عمرانی
دیگر ،با وجود تحریمهای بسیار سخت ،غیرقانونی و
غیر انسانی که بر ما تحمیل شده است ،روی هم رفته
هزار میلیارد تومان در استان در این بخش هزینه شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسانرضوی اظهار
کرد :هزار و  500هکتار شبکههای آبیاری زهکشی در
استان به بهرهبرداری رسید .برای الیروبی رودخانهها،
سال گذشته حدود  9میلیارد تومان در راستای جبران
خسارت سیل از اعتبارات عمرانی کمک گرفته شد
و شرکت آب منطقهای نیز حدود دو میلیارد و 500
تومان از منابع جاری خود برای الیروبی رودخانهها
هزینه کرد.
عالیی بیان کرد :اصلیترین عملیاتی که در این
دو دولت ،بخصوص طی دو سال گذشته انجام شد،
تهیه طرح «همیاران آب» یا «سازگاری با کم آبی در
استان» بود که برای اولین بار ،به کمک همه کسانی

که در مدیریت آب نقش و
سهم دارند ،از جمله دانشگاه
فردوسی ،مدیران اجرایی،
دادستانها،
فرمانداران،
تشکلهای کشاورزان ،سازمان
جهاد کشاورزی و نهادهای
مردمی تهیه و تصویب شد.
وی ادامه داد :سال اول
این طرح اجرا شده و برای
برداشت دو گام اصلی باید
اقدام شود ،گام اول تا سال
 1405برای رسیدن به کسری
مخزن صفر برنامهریز شده
یعنی حدود  800میلیون متر
مکعب از منابع آب زیرزمینی
استان کمتر برداشت شود.
مدیرعامل شرکت آب
منطقهای خراسانرضوی عنوان کرد :گام دوم تا سال
 1425خواهد بود که این حجم باید به حدود  75درصد
منابع آبهای تجدید پذیر استان برسد .در دو سال
گذشته و امسال مبانی مدیریت مشارکتی این طرح
در استان با کمک همه افرادی که ذکر شد به اجرا
درآمد ،همچنین این طرح از بزرگترین دستآوردهای
ما خواهد بود.
عالیی خاطرنشان کرد :در سال جاری مطالعات زیست
محیطی طرح بزرگ شیرین سازی آب از دریای عمان
به شرق کشور و تخصیص سه استان از آب دریا صادر
و تصویب شد.
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تامین آب صنایع مورد استفاده قرار بگیرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ادامه
داد :با برگزاری جلسهای تخصصی با حضور نمایندگانی
از شرکت آب منطقهای ،سازمان جهاد کشاورزی و
نماینده مجلس فریمان و سرخس مقدار نیاز آبی واحد
خط تولید ذغال های صنعتی در دشت فریمان مشخص
و با پاسخ استعالم مثبت از سوی شرکت آب منطقهای
آب مورد نیاز این صنعت از پساب ،سد دوستی و خرید
آب از منابع کشاورزی تامین میشود.
عالیی با بیان اینکه کل صنایع آب بَر در شهرستان
خواف بدون کاهش ظرفیت تولید و فقط با مهندسی
ارزش و بازچرخانی چندین باره آب از  35میلیون به

 13میلیون رسیده است ،خاطر نشان کرد :حجم آبی
مورد نیاز باید برای راهاندازی خط تولید ذغال صنعتی
کاهش یابد.
وی ادامه داد :به منظور کاهش هزینههای جاری ،بخشی
از منابع آبی این صنعت که از پساب قابل تامین است به
صورت مشترک با خط تولید «کاویان» و «مشهد پنج»
در یک خط تامین و بخشی که قابل تامین نیست یا
تصفیه آن هزینه بردار است از سد دوستی و خرید از
چاههای کشاورزی تامین شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی بیان
کرد :در خصوص کاهش مصرف تعرفه سال  99سد
فریمان مقرر شد این موضوع به صورت دقیق از سازمان

جهاد کشاورزی مجدد استعالم شود.
عالیی با اشاره به اینکه مطالعات سازمان جهاد
کشاورزی در خصوص شبکه توزیع آبرسانی و آبیاری
شهر فریمان باید برای انجام بررسیهای بیشتر به
شرکت آب منطقهای ارسال شود تا نتیجه آن ظرف
مدت یک هفته اعالم گردد ،گفت :نتیجه بررسی اجرای
خط بر اساس همفکری فرمانداری و نماینده محترم
تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در خصوص اسناد بخشودگی آب بها در دشت
فریمان نیز خاطرنشان کرد :الزم است تا این مستندات
به شرکت آب منطقهای مجددا ارسال شود.
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در دولت تدبیر و امید به ثمر نشست:

ساخت چهار سد بزرگ خراسان رضوی

جوین

مدیر منابع امور آب شهرستان سبزوار از دیدار نماینده
امور آب این شهرستان با مدیر جدید جهاد کشاورزی
جوین با هدف بررسی منابع آبی و بحرانی بودن دشت
جوین خبر داد.
به گزارش روابطعمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی»،محمد ثابتی مقدم «با اعالم این خبر افزود:
در این دیدار که ۲۴شهریور ماه در دفتر مدیر جهاد
کشاورزی جوین برگزار شد ،کوروش ناوی نماینده امور
آب این شهرستان با ارائه گزارشی از خدمات آبرسانی
به این شهرستان و روستاهای مجاور و بیان آماری از
منابع آب زیرزمینی گفت :دشت جوین ،یک دشت
ممنوعه بحرانی بوده و سطح آب زیرزمینی در این
منطقه ساالنه با افت شدید و چشمگیری روبهرو است.
نماینده امور آب سبزوار در این نشست تصریح کرد:
مدیریت امور منابع آب سبزوار در این مدت تالش
کرد با انجام فعالیتهای تعادلبخشی و فرهنگسازی
در زمینه صرفهجویی در مصرف آب در بخشهای
کشاورزی ،شرب و صنعت این کاهش افت و برداشت
بی رویه از منابع زیرزمینی آبی را به حداقل ممکن
برساند.
طی شش ماه ابتدایی سال جاری؛
تعداد  363حلقه چاه غیرمجاز در محدوده امور
منابع آب مشهد پر و مسلوب المنفعه شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد برزویی با اشاره به آمار پر و مسلوب
المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های
حفاری غیر مجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع
آب مشهد در شش ماهه ابتدایی سال  ،99اظهارکرد:
این اقدامات توسط همکاران پرتالش امور ،گروه های
گشت و بازرسی ،اجرائیات و با همکاری نیروی محترم
انتظامی با اخذ دستور قضایی انجام گرفت .وی افزود :از
تعداد  363حلقه چاه غیرمجاز مذکور ،تعداد  102حلقه
چاه غیرمجاز عمیق (تا عمق  300متر و دبی هایی تا
 36لیتر بر ثانیه) و تعداد 261حلقه چاه غیرمجاز نیز
نیمه عمیق با دبی هایی تا  10لیتر بر ثانیه بوده اند.
مدیر امور منابع آب مشهد با بیان اینکه این اقدامات در
این مدت موجب صرفه جویی ساالنه بیش از 11میلیون
مترمکعب آب ناشی از جلوگیری از بهره برداری
چاه های غیرمجاز شده است ،ابراز کرد:همچنین در
شش ماهه اول سال  99این امور با همکاری نیروی
انتظامی تعداد  15دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در
محدوده تحت پوشش امور منابع آب مشهد را شناسایی
و توقیف نموده است.

بررسی مشکالت آبرسانی  ۱۱روستای
زو باران

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از بررسی
مشکالت و معضالت آبرسانی  ۱۱روستای مجتمع
زو باران شهرستان قوچان خبر داد.
به گزارش روابطعمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی « ،سید موسی حسینی جعفرآبادی » با اعالم
این خبر گفت :در ادامه برنامههای ایمنی آب شهرستان
قوچان اعضای کمیته به همراه نماینده امور آب از
امکانات و تجهیزات آبرسانی  ۱۱روستای مجتمع
زوباران شهرستان قوچان بازدید کردند.
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ساخت و بهرهبرداری از چهار سد بزرگ در خراسان
رضوی همراه با اجرای سایر طرح های منابع آب این
استان در مجموع با هزینه  ۱۰هزار میلیارد ریال در دولت
تدبیر و امید به ثمر نشست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیرعامل این شرکت با بیان این مطلب به
خبرنگار ایرنا گفت :این سدها عبارتند از سد بار نیشابور،
ابیورد درگز ،سررود و چهچهه در کالت که ظرفیت
تنظیمی آنها در مجموع  ۶۸میلیون متر مکعب برآورد
شده است.
محمد عالیی با اشاره به مهم ترین اقدامات شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی طی دولت تدبیر و امید افزود:
این شرکت با وجود تحریم های موجود از سال ۱۳۹۲
تاکنون کارنامه درخشانی در حوزه تامین آب مناطق
مختلف استان از خود بر جای گذاشته است.
وی اضافه کرد :انسداد  ۱۲هزار و  ۲۴۴حلقه چاه
غیر مجاز و صرفه جویی  ۱۶۴میلیون متر مکعب آب
از این طریق و همچنین تجهیز  ۹۵درصد چاه های
کشاورزی استان به کنتور هوشمند از اقدامات شرکت
آب منطقه ای استان در دولت تدبیر و امید بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی طرح
«همیاران آب» یا «سازگاری با کم آبی» را یکی از
مهم ترین دستاوردهای شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی عنوان کرد و افزود :این طرح با مشارکت
همه کسانی که در مدیریت آب نقش و سهم دارند از
جمله دانشگاه فردوسی مشهد ،فرمانداران ،دادگستری،
تشکلهای کشاورزان ،سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای
مردمی تهیه و تصویب شده است.
عالیی افزود :خراسان رضوی سومین شرکت آب
منطقه ای کشور بود که سند سازگاری با کم آبی را
تصویب کرد و این استان به لحاظ کیفیت تدوین این
سند رتبه نخست را در وزارت نیرو کسب کرد.
وی اضافه کرد :در گام نخست این طرح طبق
برنامه ریزی و اقدامات در حال انجام تا سال  ۱۴۰۵باید
کسری مخزن آبهای زیر زمینی در خراسان رضوی به
صفر برسد .مدیر عامل آب منطقهای خراسان رضوی
گفت :هم اکنون این استان بحرانیترین منابع زیر زمینی
آب کشور را داراست به طوری که کسری مخزن منابع
زیر زمینی در این استان تا یک میلیارد و  ۸۰میلیون متر
مکعب رسیده است.
عالیی انجام مطالعات زیست محیطی طرح بزرگ شیرین
سازی و انتقال آب از سواحل چابهار به شرق کشور و
کلنگ زنی این طرح همزمان با هفته دولت امسال و
همچنین اجرای طرح انتقال پساب از تصفیه خانه خین
عرب به ایستگاه پمپاژ کارده به شیوه بیع متقابل توسط
بخش خصوصی را از دیگر طرحهای مهم این شرکت
در دولت تدبیر و امید عنوان کرد .وی با اشاره به مهار
سیالب ها همگام با بارش های سیل آسای سال های
اخیر در خراسان رضوی ادامه داد :در این راستا آزادسازی
سه هزار و  ۲۵۰هکتار مساحت بستر رودخانه ها و
الیروبی  ۴۱۲کیلومتر طول رودخانه های استان انجام
ت به گفته وی ،این اقدام نقش مهمی در مهار
شده اس 
سیالب شهرستان های مشهد ،کالت ،طرقبه ،درگز،
قوچان و نیشابور استان خراسان رضوی داشته است.

افت شدید منابع زیرزمینی آب در دشت

مدیر منابع امور آب شهرستان قوچان خبر داد :

وی افزود :در این بازدید مخازن مجتمع  ،خط انتقال
محل چاهها ،دفع فاضالب ،پساب  ،کودهای شیمیایی و
خطرات احتمالی این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :علی عزیزی ،نماینده منابع آب
شهرستان قوچان در این بازدید به بررسی معضالت و
مخاطرات موجود در بحث آبرسانی مجتمع زوباران
که متشکل از  ۱۱روستا می باشد پرداخت .مدیر منابع
امور آب شهرستان قوچان تصریح کرد  :نماینده امور
آب شهرستان قوچان در این بازدید از تمام کمبودها و
کاستیها و مخاطرات موجود ازجمله :حفاظها ،کیفیت
آب و موارد دیگر گزارشی تهیه و دستور رفع این
مشکالت صادر شد.

 24ساعت تالش بی وقفه برای حقابه
کشاورزان سبزوار

مدیر امور منابع آب
شهرستان سبزوار از
بازگشایی خروجی سد
یام در مدت کمتر از 24
ساعت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی،
«محمد ثابتی مقدم
» با اعالم این خبر گفت :خروجی سد خاکی سریام
در هفته گذشته به دلیل وجود رسوبات و گل و الی
مسدود شد و به دلیل نیاز مبرم حقابه بران از آب این
سد با تالش بی وقفه و شبانه روزی همکاران امور آب
سبزوار در قسمت تاسیسات ابی در مدت کمتر از 24
ساعت خروجی سد بازگشایی و آب مورد نیاز حقابه
برآن تأمین شد.
وی افزود :سد یام سبزوار در  ۳کیلومتری غرب
روستای جزندر و در  ۷۰کیلومتری شمال غربی سبزوار
بر روی رودخانه یام احداث شده است.

شماره یکصد و نود و شش (شهریور ماه )1399

نماینده امور منابع اب سبزوار در دیدار با مدیر جهاد کشاورزی داورزن مطرح کرد:

دشت داورزن یکی از بحرانی ترین دشت های خراسان رضوی است

خواهد کرد.
در این نشست مسئول جدید جهاد کشاورزی
شهرستان داورزن  ،ضمن تقدیر و تشکر از تعامل و
همکاری خوب امور منابع آب سبزوار با کارشناسان
و متصدیان جهاد کشاورزی داورزن گفت :همه سعی و
تالش ما معرفی شهرستان داورزن درسطح ملی و حتی
بین المللی به عنوان قطب قدرتمند در تولید با کیفیت
محصوالتی چون فلفل ،کنجد ،آنیسون  ،خاکشیر و
زیره و محصوالتی که داورزن حرف برای گفتن دارد
 ،می باشد.
علیرضا دلبری افزود :راه اندازی واحدهای فراوری و
صنایع تکمیلی این محصوالت نیز فرصت طالیی است
که می تواند منجر به ایجاد زمینه های موفق اشتغال
آفرینی و درامدزایی در شهرستان شده و منافع حاصل
از تولید عاید تولید کننده شود و نه دالالن.
وی در ادامه تعاون و همکاری سازمان ها و نهادهای عام
المنفعه برای ایجاد رفاه شهروندان را گامی مهم و مثبت
در پیشرفت صنعت کشاورزی در منطقه ذکر کرد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:

کاهش هشت درصدی میانگین بارندگی استان نسبت به سال گذشته

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای
خراسانرضوی گفت :از آغاز سال آبی تا پایان مرداد ماه
 1399میانگین بارندگی استان  280.4میلیمتر بوده
که نسبت به سال قبل هشت درصد کاهش و نسبت به
میانگین درازمدت  39درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،محمود ارجمند شریف درخصوص آخرین
وضعیت بارش ،خشکسالی و رواناباستان ،اظهار کرد:
تحلیل بارش ،خشکسالی و جریانهای سطحی استان
از آغاز سال آبی(مهر ماه  )1398تا پایان مرداد ماه
 1399توسط ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری
مبنا انجام شده است .وی با اشاره به اینکه حداکثر
بارندگی تجمعی مربوط به شهرستان طرقبه -شاندیز با
مقدار  372میلیمتر و حداقل آن در شهرستان بجستان
با مقدار  229میلیمتر بوده است ،افزود :مشهد نیز
با مقدار بارش  289میلیمتر در رتبه چهاردهم قرار

دارد؛ همچنین میانگین بارش استان در مرداد ماه 1/4
میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته و میانگین
دراز مدت افزایش داشته است .مدیر مطالعات پایه
منابع آب شرکت آب منطقهای خراسانرضوی با اشاره
به اینکه براساس تحلیلهای خشکسالی با پهنهبندی
 SPIبرای بارش تجمعی بیشتر سطح استان در وضعیت
ترسالی متوسط قرار دارد ،افزود :تحلیل حجم رواناب
ایستگاههای هیدرومتری استان نیز نشان داد که به جز
ایستگاههای کرتیان ،کارده و صبی  16ایستگاه مبنای
دیگر نسبت به میانگین دراز مدت افزایش رواناب
داشتند.
بیشترین و کمترین بارندگی تجمعی در
ایستگاههای زشک و یونسی
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی اظهار کرد :حداکثر و حداقل بارندگی
تجمعی ثبت شده در سال آبی جاری به ترتیب در
ایستگاه زشک به میزان  452میلیمتر و در ایستگاه
یونسی به میزان  168/5میلیمتر بوده است .وی
درخصوص وضعیت خشکسالی ،عنوان کرد :نمایه SPI
براساس احتمال بارش برای هر بازه زمانی است .این
نمایه برای کمی کردن کمبود بارش در بازههای زمانی
چندگانه طراحی شده و اثرات خشکسالی را بر منابع
آب قابل دسترس در این بازهها نشان میدهد.

جلوگیری از برداشت غیر قانونی 361هزار
متر مکعب آب با انسداد  48حلقه چاه
غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی« ،مهدی طلعتی» با اعالم این خبر
افزود :با اقدامات به موقع گروه گشت وبازرسی و
همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی  48حلقه چاه
غیر مجاز آب از ابتدای سال جاری پر و مسدود شد که
این اقدامات موجب صرفه جویی ساالنه  361.737متر
مکعب آب شده است.
وی تصریح کرد :در سال گذشته 133حلقه چاه غیر
مجاز در حوزه عملکرد امور منابع آب تربت حیدریه پر
و مسدود شد که موجب صرفه جویی  1/285/237متر
مکعب صرفه جویی آبهای زیر زمینی شد.
وی درباره هدف از مسدود کردن چاه های غیر مجاز
و همچنین اهمیت کنترل بر منابع آبی گفت :با توجه
به بحران منابع آب زیرزمینی در استان اجرای طرح
حفاظت ،و انسداد چاه های غیر مجاز آب از کوچ
جمعیت جلوگیری خواهد کرد.
طلعتی اضافه کرد :اجرای طرح اصالح شیوه آبیاری،
کاهش سطح زیر کشت ،مسدود کردن چاه های
غیر مجاز ،نصب کنتور هوشمند از موارد اساسی است
که در صورت رعایت آنها می توان از بحران به وجود
آمده عبور کرد.

صرفهجویی  ۱۹۶هزارمتر مکعبی منابع آب
زیرزمینی در تربت جام
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نماینده امور منابع آب سبزوار در دیدار با مدیر جهاد
کشاورزی شهرستان داورزن از بحرانی بودن دشت
داورزن و به خطر افتادن منابع آب زیر زمینی در این
شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کوروش ناوی نماینده امور منابع آب سبزوار
در این دیدار که در دفتر مدیرجهاد کشاوری برگزار
شد ،افزود :دشت داورزن یکی از دشت های بحرانی
در استان است که باید بیشتر مورد توجه بهره وران
قرار گیرد.
وی در این دیدار با ارائه گزارشی از آمار و اطالعات در
رابطه با منابع آ ب زیرزمینی شهرستان داورزن بیان
کرد :این شهرستان  292حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق
دارد که بیشترین مصرف آنها در بخش کشاورزی است
با توجه به این که دشت داورزن جزء دشت های بحرانی
استان می باشد به دلیل کاهش بارندگی در سال های
جاری سفره های آب زیر زمینی در این شهرستان به
درستی تغذیه نشده و این موضوع کشاورزی شهرستان
را در آینده نزدیک با بحران جدی روبرو خواهد کرد.
ناوی خاطر نشان کرد.:هر چند در استان طرح
تعادل بخشی ،نصب کنتورهای هوشمند آب وبرق و
انسداد چاه های غیر مجاز توسط کارشناسان امور منابع
آب سبزوار پیگیری و اقدام الزم صورت گرفته است و
بخشی ازکسری مخزن جبران شده  ،اما تارسیدن به
نتیجه مطلوب راه زیادی در پیش داریم.
نماینده امور منابع اب شهرستان سبزوار تاکید کرد:
رعایت مفاد پروانه بهره برداری و تناسب سطح
زیر کشت با میزان آبدهی مجاز چاه ،از خطرات و
خسارت های احتمالی ناشی از اتمام حقابه جلوگیری

انسداد  ۳۷حلقه چاه غیرمجاز در باخرز
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بررسی تخصصی پیشرفت طرح همیاران آب در کاشمر
پیشرفت طرح همیاران آب در کاشمر در حضور مدیران ارشد آب منطقهای بررسی و به
مشکالت منابع و مصارف آب در بخشهای مختلف پرداخته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،در ابتدای این جلسه که
با حضور مدیران ارشد شرکت آب منطقهای و اعضای طرح همیاران آب در فرمانداری
کاشمر برگزار شد «نایهدر» معاون عمرانی فرمانداری کاشمر با اشاره به اینکه کاشمر اولین
شهرستان استان است که طرح همیاران آب را کلید زده است ،پتانسیل باالی دانشگاه این
شهرستان به عنوان عضو ناظر طرح را یادآور شد و در ادامه به مهمترین مسائل شهرستان
در حوزه آب پرداخت.
در ادامه «حکمتیفر» ،مدیر امور منابع آب کاشمر،با اشاره به روند پیشرفت کار طرح همیاران
آب در شهرستان کاشمر گفت :با برگزاری جلسات متعدد و بیان کلیات طرح هم اکنون در

مدیر عامل شرکت
آب منطقهای

خراسان رضوی
عضو حقوقی

انجمن یاوران وقف
امور آب شد

سه دستگاه ادوات حفاری غیر مجاز در
گلبهار و طرقبه توقیف شد

شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری و

مجاز پس ازشناسایی و توقیف به انبار سد تبارک
منتقل گردید.
حسینی جعفر آبادی تصریح کرد :در ادامه نیروهای
گشت و بازرسی در راستای حفظ و صیانت از منابع آبی
همچنین موفق به شناسایی یک حلقه چاه غیر مجاز
آب به عمق ۴٠متر شدند.
وی خاطر نشان کرد :با همکاری دستگاه قضا و نیروی
انتظامی و با همت نیروهای گشت و بازرسی چاه مورد
نظر مسدود و پر شد.

انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز آب در
قوچان

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان از شناسایی
و توقیف یک دستگاه کمپرسور حفاری غیر مجاز و
انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز آب در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،سید موسی حسینی جعفر آبادی» با اعالم این
خبر گفت :با تالش و همت نیروهای گشت و بازرسی
امور منابع آب قوچان یک دستگاه کمپرسور در حال
حفاری غیر مجاز که عملکرد آن با فشار روغن تراکتور
است شناسایی و توقیف شد.
وی افزود :متخلفین که اقدام به حفر گالری های غیر
مجاز با این وسیله می کردند در هنگام حفر چاه در
اراضی روستای چاالکی شناسایی و به مقامات قضایی
معرفی شدند.
وی با اشاره به این که متخلفین با این دستگاه اقدام
به حفر گالری در طرفین چاه تا فاصله  ۵٠متری می
کردند یادآور شد :تجهیزات ،ابزار و آالت حفاری غیر

توقیف ماشینآالت شنشویی متخلف حین

برداشت غیرمجاز شن و ماسه در تربت جام
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مرحله ارائه گزارش فنی در خصوص وضعیت موجود
مصرف و میزان بهرهوری ارگانهای همیار هستیم.
وی لزوم توجه ویژه به ارزیابی نقش و عملکرد
دستگاههایی که وظیفه تقویت منابع زیرزمینی آب را
انجام میدهند را یادآور شد و افزود :طرحهای کنترل
سیالب با رویکرد تغذیه مصنوعی آبخوان میتواند
با پیشگیری از خسارات احتمالی ،ترس از سیالب
احتمالی را به راحتی خیال در امنیت بیشتر منابع
زیرزمینی آب تبدیل کند.این گزارش حاکیست
دکتر «معماریان» عضو ارشد ناظران طرح همیاران
در کاشمر و رییس هیأت علمی گروه مهندسی آب
دانشگاه کاشمر نیز پس از معرفی اعضای هیات علمی
دانشگاه طی سخنانی گفت :امروز امور منابع آب کاشمر
با فعالیتهای گستردهای که در حوزه مدیریت منابع
آبی شهرستان آغاز و با دیدگاه روشنی که در این
خصوص ارائه کرده است گام موثری در ایجاد تعامل
بین بخشی و تحقق مدیریت مشارکتی برداشته است.
وی افزود :کسری مخزن دشت کاشمر حدود ۳۶
میلیون مترمکعب در سال است که این طرح قرار است
۱۷میلیون آن را کاهش دهد.
معماریان تصریح کرد :الزم است روند پیشرفت
طرح همیاران آب شهرستانهای دیگر استان توسط
دبیرخانه مرکزی برای تسریع و ابهام زدایی به اشتراک

گذاشته شود.
عباسی مدیر آبفا ،محمدی مدیر جهاد کشاورزی،
نجفی رییس منابع طبیعی ،ملکی رییس اداره صمت و
ذبیحی نماینده شهرداری بعنوان متولیان حوزه مصرف
آب از طرحها و برنامههای خود در راستای اجرای طرح
سخن گفتند و به بیان مشکالت حوزه مدیریتی خود
پرداختند.
«طاهری» قائم مقام شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی پس از شنیدن سخنان همیاران آب کاشمر و
پاسخ به سواالت آنها با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی
در تولید ثروت گفت :امروزه باید آب را بصورت درست
مصرف کنیم .گلخانهها مصرف بهره ور آب دارند پس
باید توجه ویژهای به آنها شود.
وی عنوان کرد :با اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب،
مصرف آب استان در بخش کشاورزی از ۹۲درصد به
 ۸۵درصد رسیده است .این درحالی است که میانگین
جهانی آن  ۷۰درصد است.
وی پس از تشریح طرح همیاران آب هدف طرح را
پایداری منابع آب عنوان کرد« .طاهری» همچنین با
تشکر از دانشگاه ،دکتر معماریان را بعنوان عضو ناظر
طرح همیاران در کاشمر به حضور در جلسات کمیته
تحقیقات آب منطقه ای دعوت کرد.
«نعمت نژاد» عضو کمیته صیانت از آبهای زیرزمینی

و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
نیز شاخصه مهم طرح همیاران را مشارکت و موافقت
تمامی ارگانهای ذیربط عنوان کرد و شهرستان کاشمر
را به سمت و سوی انعقاد تفاهم نامه مدیریت مشارکتی
در حوزه آب فرا خواند.
در انتهای جلسه «ساقی» فرماندار کاشمر با استقبال از
طرح مبادله آب و راه اندازی بازار آب به جمع بندی
موضوعات پرداخت و از تالشها و نگاههای تخصصی
اعضای جلسه تقدیر و تشکر کرد و گفت :بجای افراط و
تفریط در کار باید دنبال راهکار و پایه علمی بود ،نیازها
و مصارف مشخص است پس با کارشناسی و مباحث
علمی باید اوضاع را مدیریت کنیم.
«ساقی» افزود خداوند را شاکریم که در سیالبهای
اخیر ،کاشمر کمترین دغدغه و خسارت را داشته است
و این مرهون تالش های صورت گرفته در حوزه کنترل
سیالب است .وی از ارگان های ذیربط خواست به صنایع
تبدیلی و کشت گیاهان کم آب طلب توجه ویژهای
داشته باشند .فرماندار کاشمر در پایان از امور منابع آب
خواست تا نسبت به امکان سنجی احداث دیوار ساحلی
مسیل غربی شهر و موضوع پل قائم بررسی الزم انجام
شود .الزم به ذکر است طرح همیاران آب عنوانی است
که به پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای طرح ملی
سازگاری با کم آبی در نظر گرفته شده است.
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آغاز همکاری دانشگاه و امور منابع آب در
گناباد

فرآیند نظارت بر عملکرد طرح همیاران آب
آغاز شد

نخستین جلسه نظارت بر عملکرد طرح همیاران آب
خراسان رضوی در سطح شهرستانی ،در قوچان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،فرآیند نظارت بر عملکرد طرح همیاران آب
با حضور دکتر کامران داوری ،رئیس دبیرخانه دائمی
شورای همیاران آب استان خراسان رضوی و نمایندگان
رسمی فرمانداری ،امور منابع آب ،اداره آب و فاضالب،

طرح بزرگ تامین آب شرب شهرستان قوچان از سد
تبارک در هفته دولت آغاز می شود.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اعالم این خبر به تخصیص 5میلیون متر
مکعب آب شرب در سال با احداث خطوط انتقال آب
سد تبارک به شهرستان قوچان در هفته دولت اشاره
کرد و گفت :با وجود این که با روزهای سخت ناشی
از بیماری کرونا در کشور روبرو هستیم پروژه ها و
طرح های عام المنفعه در کشور تحقق خواهد یافت؛
به همین منظور در هفته دولت طرح جامع تامین آب
شرب شهرستان قوچان از سد تبارک کلید خواهد
خورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،حسین علیمیرزایی» با اشاره به اینکه پروژه
به مبلغ 233میلیارد ریال از طریق مناقصه به پیمانکار
واگذار شده است گفت :پیش بینی تخصیص آب شرب
در سال برای شهروندان قوچان  5میلیون متر مکعب
است که با تکمیل این پروژه  238لیتر در ثانیه آب
شرب شهروندان تامین خواهد شد.
وی درباره برآورد هزینه این پروژه گفت :با توجه به
وضعیت اقتصادی  67میلیارد تومان هزینه تکمیل و
بهره برداری برای این پروژه برآورد شده است که از
این مبلغ  40میلیارد تومان هزینه اجرایی پروژه و 27
میلیارد تومان هزینه تهیه و خرید تجهیزات و اقالم در
نظر گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به جلسات برگزار شده و
نقطه نظرات کارفرمایی مقرر شد یک خط لوله به قطر
 500میلیمتر از سد تبارک تا تصفیه خانه با قابلیت
عبور دبی  238لیتر بر ثانیه اجرا شود که در این
بخش برای خرید و تهیه لوله های فوالدی به طول
 8/5کیلومتر مبلغ  10میلیارد تومان و برای اجرای
طرح  27میلیارد تومان و در مجموع  37میلیارد تومان
برآورد هزینه شده است و در بخش لوله های فایبر
گالس( )GRPبه طول  14/5کیلومتر17 ،میلیارد
تومان خرید اقالم و لوله ها و 13میلیارد تومان نیز
هزینه اجرایی پروژه و در مجموع  30میلیارد تومان
پیش بینی صورت گرفته است.
علیمیرزایی خاطر نشان کرد در هفته دولت
جهاد کشاورزی ،فرمانداری ،دانشگاه ،تشکل های
کشاورزی و سمن های محیط زیستی از دو شهرستان
قوچان و درگز آغاز شد.
کامران داوری ضمن معرفی چارچوب حکمرانی خوب و
مبانی نظری طرح همیاران آب ،چارچوب و اهداف آن
را در افق زمانی پیش بینی شده تشریح کرد.
رئیس دبیرخانه دائمی شورای همیاران آب استان
خراسان رضوی با اشاره به مکانیزم صحت سنجی
گزارش و ارزیابی عملکرد طرح عنوان کرد :فرآیند
نظارت در بازه های زمانی سه ماهه و در سه سطح
خوداظهاری ،کنترل دفتری و بازدید میدانی صورت
می گیرد.
وی افزود :در مرحله اول گزارش های طرح از
دستگاه های اجرای ذیربط دریافت می شود .در
مرحله دوم بررسی اولیه و جلسات گفتگو به منظور
رفع ابهامات برگزار می شود .در مرحله سوم که از
شهرستان ها آغاز و در استان جمع بندی می شود
اعضای تیم نظارت به صورت میدانی اقدام به صحت
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نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه مجتمع آموزش
عالی شهرستان گناباد درخصوص راهکارهای بهره وری
از منابع آب ،نیازهای پژوهشی و همچنین تعریف
پروژه های پژوهشی در شهرستان گناباد و استفاده از
منابع آبی نامتعارف موجود در شهرستان با حضور مدیر
و کارشناسان امور آب این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،احمد تمامگر» مدیر امور منابع آب گناباد
درباره مهمترین اهداف برگزاری این نشست افزود :از
اهداف این تفاهم می توان به ایجاد بستر و پایلوت
علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی
و حفاظت آب و خاک ،استفاده از ظرفیت های ویژه
داده های آماری ،تجهیزات و استفاده از آب های
نامتعارف موجود در دشت عمرانی و کال شور و
همچنین در زمینه پژوهش های علمی و تحقیقاتی،
همکاری های علمی در زمینه اجرای پروژه های
مشترک تحقیقاتی کاربردی ،استفاده از ظرفیت اعضای
هیات علمی در چهارچوب فرصت مطالعاتی در امور
آب و در راستای نیازها و اهداف پژوهشی ،راه اندازی
تیم های تحقیقات کاربردی طرفین منطبق با
پروژه های تقاضا محور ،همکاری در برگزاری
همایش های علمی ،کارگاه ها و دوره های آموزشی
به منظور انتقال یافته های پژوهشی کاربردی و تبادل
تجربیات ،همکاری در زمینه برگزاری دوره های
کارآموزی و کارورزی نام برد.

طرح بزرگ تامین آب شرب قوچان این هفته کلید می خورد

پروژه های متعددی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد که
شاخصترین پروژهها در این هفته در شهرستان قوچان
طرح کلنگ زنی خطوط انتقال آب سد تبارک است
که یک پروژه ملی است و اعتبار آن از اعتبارات سفر
ریاست محترم جمهور به استان خراسان رضوی است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی تصریح کرد :مسیر خط انتقال این پروژه 23
کیلومتر است که از سد تبارک تا بند بادخور با کاربری
لوله های فوالدی و از بند بادخور تا تصفیه خانه با
لوله های  GRPلوله گذاری می شود.
وی با اذعان بر اینکه طبق مطالعات صورت گرفته
آمار جمعیت منتفع از این طرح در افق سال 1425
حدود  151هزار نفر خواهند بود اضافه کرد :تامین آب
بخش کشاورزی از سد تبارک همچنان تداوم خواهد
داشت و حقآبه آنان مدنظر قرار گرفته است و ما با
این اقدام ضمن جلوگیری از هدر رفت آب سد سالی
 5میلیون متر مکعب آب شرب شهروندان قوچان را
تامین خواهیم کرد.
شهر قوچان با وسعت حدود  2400هکتار و ارتفاع
متوسط  1320متر از سطح دریا در دشت جنوبی رشته
کوه های هزار مسجد در مرکز شهرستان و در فاصله
 130کیلومتری شهر مشهد ،قرار گرفته است.
سنجی عملکرد خواهند کرد.
داوری اظهار داشت :اعضای تیم نظارت متشکل از
نهادهای غیردولتی بوده و یک نماینده از کشاورزان،
یک نماینده از سمن های آب و محیط زیست و یک
نماینده از دانشگاه را شامل می شود.

انسداد  14جلفه چاه غیر مجاز در خواف از
ابتدای سال تا کنون
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مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان خبر داد:

 18هزار متر مربع حریم و بستر رودخانه ها ی قوچان رفع تصرف و  62چاه غیر مجاز
مسدود شد
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انسداد  62حلقه چاه غیر مجاز آب و رفع تصرف بیش از
18هزار متر مربع حریم و بستر رودخانه های شهرستان
قوچان از ابتدای سال جاری به همت تالش گران امور
منابع آب انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
ر ضوی «سید موسی حسینی جعفر آبادی» با بیان این
مطلب افزود :فرونشست جزو خطراتی است که در پی
برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی
اتفاق می افتد و همه تالش ها و برنامه ریزی ها در
جهت حفاظت و صیانت از منابع آبی و همچنین
جلوگیری از عواقب ناشی از برداشت های غیرمجاز از
آبخوان های منطقه است.
وی یادآور شد :در این راستا از ابتدای امسال بیش
از  70مورد کنتورهای هوشمند مورد بررسی و بازبینی
قرار گرفت و رفع عیب شد تا بهره برداران بتوانند از این
سرمایه ها به نحو احسن استفاده کنند.
وی با اشاره به این که از ابتدای امسال تعداد  125شارژ
کنترل هوشمند را راه اندازی کرده ایم خاطر نشان
کرد :به منظور کنترل دقیق تر و بازبینی بهتر توسط
کارشناسان امور بیش از  26مودم را نیز راه اندازی و
فعال کردیم.
حسینی جعفر آبادی با اشاره به 2مورد عقد قرارداد
نصب کنتور هوشمند در این شهرستان از نصب و
راه اندازی  4کنتور هوشمند دیگر بر روی چاه های
کشاورزی خبر داد و درباره حفظ و حراست از آبهای
زیر زمینی و همچنین چاه ها که بخش اعظم تامین
آب شرب و کشاورزی منطقه را تامین می کند گفت:
از ابتدای امسال برای حفظ و صیانت از منابع آبی

تالش های کارشناسان در اندازه گیری سیالبهای
سال آبی گذشته با اهدای لوح ،تقدیر و قدردانی شد.

دستور دادستان درگز برای برخورد با
متجاوزان به رودخانه درونگر

شهرستان با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی و
فعالیت مستمر گروه های گشت و بازرسی امور آب 62
چاه غیر مجاز مسدود و پر شده است.
وی تصریح کرد :شناسایی و توقیف  6دستگاه حفاری
غیر مجاز از دیگر اقدامات پیش گیرانه نیروهای گشت
و بازرسی بود که خوشبختانه دستگاه قضا و نیروی
انتظامی در این راستا همکاری بسیار خوبی داشتند.

نخستین نشست گروه آب های سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد
نشست
نخستین
هم اندیشی گروه
آب های سطحی در سال
جاری با حضور مدیر
دفتر مطالعات منابع
آب شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی،
آب
رییس گروه
های سطحی و جمعی
از کارشناسان مطالعات
ستاد و امورهای منابع
شهرستانهای
آب
مشهد ،درگز ،کالت،
نیشابور ،سبزوار ،تربت
جام ،کاشمر ،سرخس و گناباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمود ارجمند درباره این نشست گفت :نشست
دانش افزایی کارشناسان گروه آب های سطحی با هدف
هم اندیشی و انتقال تجارب کارشناسان امورهای
آب و پرسنل گروه آبهای سطحی و بیان انتقادات و
پیشنهادات در این حوزه برگزار شد.
محمود ارجمند با اشاره به برگزاری این نشست با
رعایت پروتکل های بهداشتی بر رسالت اصلی و مقدس

جمله :ایجاد دیتابیس برای بهرهبرداری از دیتاالگرها،
الکترونیکی کردن محاسبات پرونده های ایستگاههای
آب و هواشناسی ،توسعه سامانههای ثبت و ذخیره
دادههای برداشت شده و نصب دوربین در رودخانههای
سیلخیز استان ،انجام بازدیدهایی توسط پرسنل گروه
آب های سطحی از امورهای آب و برگزاری نشست های
مشترک با مدیر و کارشناسان مربوطه توسط پرسنل
گروه آب سطحی مطرح شد.
در پایان این نشست به رسم یادبود از زحمات و

دادستان ،فرمانده هنگ مرزی ،مدیر جهاد کشاورزی،
مدیر منابع طبیعی به همراه مدیر منابع آب شهرستان
درگز از اراضی رودخانه درونگر در منطقه گردشگری
شمخال-دوآبی بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب درگز با اعالم این خبر
گفت :این بازدید در راستای افزایش تعامالت کاری و
هماهنگی های قضایی با محوریت اداره منابع آب درگز
انجام شد.
«ابوالفضل بزرگی» افزود :با ارائه گزارش رفع تصرفات
غیرمجاز رودخانه توسط اداره منابع آب درگز ،دادستان
در جریان تصرفات رودخانه ای و منابع ملی از نزدیک
قرار گرفت.

تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون از مهندس «عالیی»

کارشناسان آبهای سطحی در اندازه گیری آمار آب و
هواشناسی و اهمیت اجرای پروژه های آبی بر مبنای
آمار و اطالعات صحیح تاکید کرد.
در ادامه این نشست حمیرا شامکوییان رئیس گروه
آبهای سطحی خراسان رضوی ،به بیان کلیاتی از شرح
وظایف گروه و اهداف و برنامه های مربوطه در سال آبی
جدید پرداخت .بر اساس این گزارش کارشناسان امور
آب شهرستانها با ابراز خرسندی از شکلگیری چنین
نشستهایی به بیان نظرات ،انتقادات و پیشنهادات از

به دنبال دستور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون ،مدیرعامل این منطقه از مهندس «عالیی»
تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،درپی درخواست منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
مبنی بر رفع مشکل آب این منطقه ،با دستورمدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی آب مورد نیاز این
منطقه ویژه به میزان  7لیتربر ثانیه تامین شد.
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مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور :

تا رفع کامل مشکل آب شرب اهالی حسین

آباد جنگل در کنار مردم شریف این منطقه
خواهیم بود

گزارش عملکرد واحدهای ستادی در سال
 1398بر مبنای کارت اهداف در دومین
جلسه شورای مدیران مطرح شد

بر اساس این گزارش میانگین درصد تحقق کارت
اهداف شرکت  84درصد بوده که نشان از اهتمام خوب
همکاران در تحقق اهداف مربوطه دارد .عاملی ،مدیر
فناوری اطالعات و توسعه مدیریت بیان داشت که در
سال گذشته برای اولین بار شش دفتر ستادی و دو امور
موفق به کسب درصد تحقق بیش از  90درصد شده اند
که نشان از رقابت تنگاتنگ واحدها در تحقق اهداف
سازمانی دارد .در ادامه سلیمانی ،رئیس گروه توسعه
مدیریت با تشریح فرآیند تدوین اهداف گفت :در ابتدای
هر سال اهداف واحدها بر اساس نقشه استراتژیک
شرکت و تحقق سه هدف کالن پایداری منابع آب،
رضایت ذی نفعان و رشد اقتصادی طی جلسات متعدد

محمد امین فرزند همکار گرامی جناب
آقای مهندس مهدی نثاری اشگذری
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مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور درباره حمایت
از اهالی منطقه حسین آباد جنگل گفت :امور منابع آب
نیشابور در کنار دیگر دستگاهها ی اجرایی تا رفع کامل
مشکل آب شرب اهالی حسین آباد جنگل در کنار
مردم شریف این منطقه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور با اعالم
این خبر گفت :اختالف اهالی روستای حسین آباد
جنگل شهرستان نیشابور مرتبط با بخش خصوصی
است و ارتباطی به امور منابع آب ندارد و باید از طریق
مراجع قانونی پی گیری شود.
سعید خجسته پور افزود :به دلیل اینکه یک حلقه
چاه کشاورزی در منطقه حسین آباد جنگل که در
مالکیت یک نهاد غیر دولتی است در اختیار فردی غیر
بومی قرار گرفته است تعدادی از کشاورزان حسین آباد
جنگل با مسدود کردن و بستن شیر انتقال آب به سمت
روستاهای دیگر موجب سرریز مخزن واقع در روستای
مزبور با هدف استفاده از آب سرریز شده برای آبیاری
درختان پسته خود کردند که در نتیجه موجب قطع
آب سایر روستاها شد.
وی تصریح کرد:شش روستای بخش میان جلگه شامل
روستاهای چاه ساالر ،پاباز ،ده حسینی ریز آب ،حصار
سرخ و حسین آباد جنگل با جمعیتی مجموعا بالغ
بر  ۸۰۰خانوار در منتهی الیه جنوب غرب شهرستان
نیشابور قرار دارند و شرکت آب و فاضالب روستایی که
در حال حاضر در شرکت آب و فاضالب ادغام شده آب
شرب روستاهای مزبور را از طریق مجتمع آبرسانی ۲۲
روستایی خرسف_ شامکان با اختصاص  ۹لیتر در ثانیه
تامین می کرده است که با توجه به اینکه روستاهای
مزبور در منتهی الیه شبکه آبرسانی واقع شده اند
طبیعتا در مواقع پیک مصرف آب با مشکالتی مواجه
می باشند که خوشبختانه در سالجاری برای تامین نیاز
اهالی به فوریت مجوز حفر یک حلقه چاه با مساعدت
مسئوالن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و تامین
اعتبار الزم شرکت آب و فاضالب در روستای چاه ساالر
برای مواقع بحرانی حفر شده است.

با مدیران واحدهای مربوطه تهیه می گردد .در ادامه
سال نماینده واحدها نسبت به ثبت پیشرفت اهداف
در سامانه مربوطه اقدام نموده و پیشرفت شاخص
ها ،چالش های دستیابی به اهداف و صحت سنجی
عملکرد طی جلساتی که به صورت فصلی با دفاتر و با
حضور مدیریت عامل و معاونین برگزار می شود صورت
می پذیرد.
افضل نیا معاون برنامه ریزی با اشاره به اینکه در برخی
از اهداف شرکت موفق شده به عملکردی فراتر از انتظار
دست پیدا کند گفت :خوشبختانه شرکت با سرعت
خوبی به سمت اهداف چشم انداز سال  1405در حال
حرکت است که این موضوع در شاخص پایداری منابع
آب و رشد اقتصادی نمود بیشتری پیدا کرده بطوریکه
در این دو شاخص شاهد وصول به پایداری 101درصد
و رشد اقتصادی  96درصد در سال گذشته بوده ایم.
در خاتمه عالئی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با
اشاره به محدودیت های جدید شرکت در تامین منابع
مالی بدلیل همه گیری ویروس کرونا ،افزایش بهره وری
را مهمترین ابزار شرکت برای مواجهه با شرایط فعلی
دانست و افزود :مدیریت مشارکتی و استفاده از دانش
و ظرفیت های همکاران را مهمترین ابزار مدیران برای
ارتقای رضایتمندی و مشارکت همکاران و گذشتن از
محدودیت های موجود است.

کسب مدال طالی المپیاد ریاضی توسط

تقدیر فرماندارطرقب ه و شاندیز از مدیر امور
منابعآبمشهد

برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با ابعاد

اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی توسعه

پایدار»  ،به همت گروه های مدیریت بحران
و پدافند غیر عامل و آموزش شرکت

برگزاری ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو
جناب آقای دکتر اردکانیان

بازدید از پروژه احداث تصفیه خانه و خط
انتقال آب شهر فیروزه
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برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته

هشدار به متجاوزان به حریم رودخانه ها و

دفاع مقدس در ستاد

مسیل ها در تریت حیدریه

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع
مقدس و تجلیل از بزرگواران ایثارگر،
جانباز و نیروهای امریه شرکت آب

فضاسازی ورودی ستاد در هفته دفاع مقدس

منطقه ای خراسان رضوی
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مدیر امور آب شهرستان تربتحیدریه به متصرفان
حریم بستر رودخانهها کانالها و همچنین کشاورزان
و بهرهبردارانی که بیش از حد مجاز برداشت بیرویه
از آبهای زیرزمینی داشته باشند هشدار داد.
به گزارش روابطعمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی « مهدی طلعتی » با بیان این مطلب افزود:
کشاورزان ،باغداران و بهرهبرداران چاههای آب
کشاورزی ،صنعتی و خدمات و مالکین چاهها با
توجه به اینکه سهمیه و حجم آب ساالنه تعیینشده
در پروانههای بهرهبرداری چاهها مشخص و معین
می باشد پس از مصرف کامل سهمیه قانونی و مجاز
ادامه بهرهبرداری از چاهها امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود در صورت هرگونه بهرهبرداری غیرمجاز
با توجه به کنترل و نظارت بر عملکرد کشاورزان و
باغداران و همچنین بررسی کنتورهای هوشمند کلیه
تبعات قانونی آن به استناد ماده  ۴۵قانون توزیع
عادالنه آب به عهده مالکین و بهره برداران خواهد بود.
مدیر منابع امور آب تربت حیدریه با اشاره به ساخت و
سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه ها تصریح
کرد:هر گونه دخل و تصرف و ساخت و سازهای غیر
مجاز در حریم و بستر رودخانه ها و کال ها ممنوع بوده
ودرصورت تخلف بر اساس تبصره  ۴و ماده  ۲قانون
توزیع عادالنه آب نسبت به رفع تصرفات
و اخد خسارت وارده اقدام خواهد شد.

حضور جمعی از مدیران و کارشناسان

شرکت آب منطقه ای در حرم مطهر رضوی
و قرائت زیارت عاشورا

برگزاری مراسم تجلیل از فرزندان شهدای
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
محل سد چالیدره

آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای
کالت

تجلیل از ایثارگران فعال حوزه آب در هفته
دفاع مقدس در امور منابع آب کاشمر

میز خدمت شهریور ماه
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مطالعه و بررسی عملکرد روش های مختلف برآورد توزیع مکانی پارامترهای کیفی
آبهای زیر زمینی در برخی آبخوان های استان خراسان

پژوهشگر :موسی الرضا باغانی
مجری :دانشگاه عالی دفاع
ناظر :رضا براتی
کارفرما :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

ضرورت و هدف از انجام کار:
زندگی در مناطق خشک و کویری جهان تا حدود
زیادی به دسترسی به آبهای زیرزمینی ،وابسته است.
بهره برداری بی رویه از این منابع و آلوده کردن آن از
مسائل بسیار نگران کننده در عصر حاضر میباشد .به
منظور مدیریت صحیح منابع آب و برقراری تناسب بین
کیفیت آب و نحوه استفاده از آنها ،اطالع از چگونگی
تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی امری
مهم و ضروری محسوب میشود که در این پژوهش به
آن پرداخته خواهد شد .اهداف این طرح شامل:
 -1بررسی روند تغییرات پارامتر  ECآب های زیرزمینی
در پنج منطقه مورد مطالعه از استان خراسان رضوی
 -2بررسی روند تغییرات مکانی  ECبا هفت روش
مختلف زمین آماری
 -3بررسی روند تغییرات در هر منطقه بر اساس شرایط
فیزیکی منطقه ایجاد یک
 -4توسعه مدل انتخاب بهترین روش درونیابی با لحاظ
کردن عوامل هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه

روش انجام پژوهش:
در ابتدای پژوهش به تخمین و یا پیش بینی متغیرها
در زمین آمار پرداخته میشود که در این مرحله
فاکتورهایی از قبیل واریوگرام تجربی (نیم تغییر نما)
محاسبه میگردد .در مرحله بعد پژوهش روش های
مختلف درونیابی استفاده شده و اعتبارسنجی شدند
و بهترین روش درونیابی برای هر منطقه مشخص
شد .در ادامه برای هر منطقه دادههای درونیابی در
نقشه های جغرافیایی مناطق مورد مطالعه و با توجه
به بهترین روش درونیابی ،نمایش داده شد .در ادامه
با توجه به نظر کارشناسان و محققین ،پیشبینی شد
که تغییرات هدایت الکتریکی هر حوضه به کدام عوامل
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه بستگی دارد .در
نهایت ،با استفاده از روش عددی امتیازدهی و با توجه
به مشخصات طبیعی و فیزیکی هر منطقه بهترین

روش درونیابی به پارامترهای محیطی ارتباط داده شده
و الگوریتم آن توسعه داده شد .پنج محدوده مطالعاتی
کاشمر ،فریمان ،درونه ،سرخس و جوین بر اساس
شرایط متفاوت طبیعی حاکم بر آنها به عنوان محدوه
های مطالعاتی انتخاب شدند .همچنین هفت روش
درون یابی مکانی تابع شعاعی ،تخمین گر موضعی،

نتایج و یافته ها:
نقشه های هدایت الکتریکی در  5محدوده مطالعاتی
برای هفت روش مختلف و در سه بازه زمانی ترسیم
و برای روش برتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر
اساس تجزیه و تحلیلهای انجام شده با روشهای مختلف
درونیابی ارتباط بین پارامترهای محیطی مختلف
بر توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .به عنوان نمونه مقدار بارندگی
حوضه در هر پنج محدوده مورد مطالعه موثر تشخصی
داده شد .با استفاده از روش ارایه شده در بخش معرفی
الگوریتم ارتباط روش درونیابی با مشخصات محیطی
حوضه ،میتوان بهترین روش درونیابی را برای دیگر
حوضه های آبریز در استان خراسان رضوی تعمیم داد.
در نهایت الگوریتم ارایه شده به عنوان سری حلقه هایی
با استفاده از دستور  IFطرحریزی شد .این صفحه به
عنوان فایلی به پیوست این گزارش ارایه میگردد.
پارامترهای محیطی مد نظر در این الگوریتم شامل:
متوسط بارندگی ،متوسط تبخیر ،بارندگی سال آخر،
 ،SARدمای متوسط EC ،متوسط ،متوسط حجم
رواناب ،درصد رسوبات آبرفتی ،حجم بهره برداری
چاه ها ،شیب سنگ بستر ،عمق آب زیرزمینی ،هدایت
هیدرولیکی ،تبخیر سال آخر و متوسط شیب حوضه
که وزن هر یک بر اساس نظر کارشناس مسلط بر هر
منطقه قابل تعیین است.

شرح وظایف گروه تحقیقات کاربردی:
 -1تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی تحقیقات
آب
-2انطباق و اجرای سیاستها و برنامههای مصوب
 -3تدوین و ارجاع اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز
 -4بررسی و تائید پروژههای تحقیقاتی پیشنهادی
 -5پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی
 -6انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل
و مشکالت صنعت آب و دیگر صنایع مرتبط با زمینه
کاری شرکت
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نکات برجسته  پژوهش:
پهنه بندی پارامتر  ECدر پنج محدوده مطالعاتی
مختلف استان خراسان در سه دوره زمانی مختلف
انجام شد.
بهترین روش پهنه بندی برای هر محدود از میان هفت
روش درون یابی مختلف مشخص گردید.
الگوریتم کاربردی در قالب صفحه گسترده به منظور
بهترین روش درونیابی مکانی بر اساس مشخصات
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه توسعه داده شد.

تخمین گر محلی ،معکوس فاصله وزنی ،کریجینگ
جهانی ،کریجینگ معمولی و کریجینگ ساده بر اساس
عملکردشان در مطالعات پیشین برای مقایسه مد نظر
قرار گرفتند.
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از خواندن نماز مغرب برای تجدید وضو از سنگر بیرون
رفت و در هنگام رکوع رکعت اول به نماز رسید؛ تکبیر
گویان وارد سنگر شد و به نماز ایستاد و در هنگام رکوع
رکعت دوم ،یک گلوله توپ فرانسوی در نزدیکی سنگر
به زمین نشست و تنها علی را به ملکوت فرستاد.

خاطرات کوتاه از شهید مهدی باکری

صاحب امتیاز:
آب منطقه ای خراسان رضوی
مدیر مسئول:
کاظم جم
مسئول فنی و مسئول اجرایی:
سمانه کفاش زاده  -مرجان بخشی
از انتشارات:
دفتر روابط عمومی
ارتباط با ما:
مشهد ،بلوار خیام ،خیام جنوبی 35
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
سایتwww.khrw.ir:
شماره دریافت پیامک:
30006394
سامانه تلفن گویا 31435 :
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شب جمعه بود؛ سیزده ساله بودم؛ درسهایم را مرور
کردم؛ دیر وقت بود که علی به خانه آمد وضو گرفت و
بدون خوردن شام به اتاقش رفت؛ با ناراحتی به پدر و
مادرم گفتم «شما همیشه به من میگویی نماز جماعت
در جبهه ،نماز سر وقت بخوانم ،اگر جرأت دارید به علی
بگویید ،چرا حاال ساعت  11شب نماز میخواند؟» پدر
و مادرم با لبخندی همیشگی اعتراضم را جواب دادند
و گفتند «تو هنوز نمیدونی ،این وضوی نماز واجب
نیست».
مدام چشم به چراغ اتاق او داشتم ،چراغی که تا نیمه
شب روشن بود ،تنها مونس علی من بودم ،تنها کسی
که راه به اتاق او داشت ،من بودم و تنها کسی که به
داستانهای او گوش میکرد ،من بودم و تنها کسی که
از عظمت روح او خبر نداشت هم من بودم! من هیچگاه
شکوه نمازهای نیمه شب او را درک نکردم.
هفته قبل از جبهه بازگشته بود؛ همراه خود سوغات
جبهه آورده بود .ترکش ،موج انفجار ،روماتیسم و …
بعد از شهادتش ما داروهای جورواجور را در اتاقش
دیدیم؛ آن شب گذشت؛ صبح آماده رفتن به مدرسه
بودم ،آخرین لقمههای صبحانه را میخوردم که
اطالعیه مهم رادیو توجه مرا جلب کرد .در آن اطالعیه
مرکز اعزام نیروی بسیج از نیروهای گردان ثاراهلل
خواسته بود تا ساعت  10صبح خودشان را به مرکز
اعزام نیرو معرفی کنند؛ خبر را به خواهرم دادم و به او
گفتم که به علی خبر دهد.
ساعت  10صبح علی برای خداحافظی به خانه آمد و
 10روز بعد او را بار دیگر با لبخند همیشگیاش در
سردخانه خلدبرین یزد مالقات کردیم.
روز شنبه سیزدهم رجب ،روز میالد موالی متقیان
حضرت علی(ع) بود ،بعد از نماز صبح از اتاق بیرون
آمدم ،مادر را دیدم که مدام نماز میخواند و دعا
میکرد؛ پدر را که سماور بزرگ روضه خوانی را آماده
میکرد ،نمیدانستم چه خبر است ،دنیا دور سرم
میچرخید .ساعتی بعد زنگ خانه به صدا درآمد ،پدر
در را باز کرد و با دیدن آن برادر سپاهی دیگر نتوانست،
هیچگاه کمرش را راست کند .هنوز چند روزی نگذشت
که موهای سر پدر و مادرم سفید شد ،آن برادر سپاهی
فقط یک جمله گفت « پدر ،علی شما چند روز پیش
در شلمچه به دیدار امام حسین(ع) رفت».
آن روز تا شب گریه کردم و به سکوت پدر و گریههای
مادر توجهی نداشتم ،لباسهای عیدمان به سیاهی
گرایید و روز تشییع جنازه بود که فهمیدم برادرم
چگونه شهید شده است.
در منطقه عملیاتی «کربالی  »5در شلمچه ،علی پس

والفجر یک بود .با گردانمان نصفه شبی توی راه بودیم
 .مرتب بی سیم می زدیم به ش و ازش می پرسیدیم
« چی کار کنیم؟» وسط راه یک نفربر دیدیم .درش باز
بود .نزدیک تر که رفتیم ،صدای آقا مهدی را از توش
شنیدیم  .با بی سیم حرف می زد .رسیده بودیم دم
ماشین فرماندهی  .رفتیم به ش سالم بکنیم  .رنگ
صورت مثل گچ سفید بود .چشم هایش هم کاسه ی
خون  .توی آن گرما یک پتو پیچیده بودبه خودش و
مثل بید می لرزید .بد جوری سرما خورده بود .تا آمدیم
حرفی بزنیم ،راننده ش گفت « به خدا خودم رو کشتم
که نیاد ؛ مگه قبول می کنه؟»
)1توی آبادان ،رفته بود جبهه ی فیاضیه ،شده بود
خمپاره انداز شهید شفیع زاده دیده بانی می کرد و
گرا به ش می داد  ،اوهم می زد .همان روزهایی که
آبادان محاصره بود .روزی سه تا گلوله ی خمپاره ی
صد وبیست هم بیش تر سهمیه نداشتند .این قدر
می رفتند جلو تا مطمئن شوند گلوله ایشان به هدف
می خورد .تعریف می کردند  ،می گفتند« یک بار
شفیع زاده با بی سیم گفته بوده یه هدف خوب دارم.
گلوله بده  ».آقا مهدی به گفته بوده « سه تامون رو زده
یم .سهمیه ی امروزمون تمومه ».
)2ده تا کامیون می بردیم منطقه ؛ پر مهمات .رسیدیم
بانه هوا تاریک تایک شده بود .تا خط هنوز راه بود.
دیدیم اگر برویم  ،خطرناک است  .توی شهر در هر
جای دولتی را که زدیم  ،اجازه ندادند کامیون را توی
حیاطشان بگذاریم  .می گفتند « اینجا امنیت نداه !
» مانده بودیم چه کنیم  .زنگ زدیم به آقا مهدی و
موضوع را بهش گفتیم .گفت « قل هواهلل بخونید و
بیاین  .منتظرتونم».
)3بهمان گفت « من تند تر می رم ،شما پشت سرم
بیاین  ».تعجب کرده بودیم .سابقه نداشت بیش تر
از صد کیلومتر سرعت بگیرد .غروب نشده  ،رسیدیم
گیالن غرب .جلوی مسجدی ایستاد .ماهم پشت سرش.
نماز که خواندیم سریع آمدیم بیرون داشتیم تند تند
پوتین هامان را می بستیم که زود راه بیفتیم  .گفت «
کجا با این عجله ؟ می خواستیم به نماز جماعت برسیم
که رسیدیم».
 )4والفجر یک بود .با گردانمان نصفه شبی توی
راه بودیم  .مرتب بی سیم می زدیم به ش و ازش
می پرسیدیم « چی کار کنیم؟» وسط راه یک نفربر
دیدیم .درش باز بود .نزدیک تر که رفتیم ،صدای آقا
مهدی را از توش شنیدیم  .با بی سیم حرف می زد.
رسیده بودیم دم ماشین فرماندهی  .رفتیم به ش سالم
بکنیم  .رنگ صورت مثل گچ سفید بود .چشم هایش
هم کاسه ی خون  .توی آن گرما یک پتو پیچیده بودبه
خودش و مثل بید می لرزید .بد جوری سرما خورده
بود .تا آمدیم حرفی بزنیم ،راننده ش گفت « به خدا

خودم رو کشتم که نیاد ؛ مگه قبول می کنه؟»
)5بد وضعی داشتیم  .از همه جا آتش می آمد روی
سرمان نمی فهمیدیم تیرو ترکش از کجا می آید.فقط
یک دفعه می دیدم نفر بغل دستیمان افتاد روی زمین
 .قرارمان این بود که توی درگیری بی سیم ها روشن
باشد ،اما ارتباط نداشته باشیم .خیلی از بچه ها شهید
شده بودند .زخمی هم زیاد بود.توی همان گیرودار،
چند تا اسیر هم گرفته بودیم .به یکی از بچه ها گفتم
« ما مواظب خودمون نمی تونیم باشیم ،چه برسه به
اون بدبختا .بو یه بالیی سرشون بار ».همان موقع صدا از
بی سیم آمد « این چه حرفی بود تو زدی؟ زود
اسیرهاتون رو بفرستید عقب » صدای آقا مهدی بود.
روی شبکه صدایمان راشنیده بود .خودش پشت سرمان
بود؛ صد و پنجاه متر عقب تر.
)6هرسه تاشان فرمان ده لشکر بودند ؛ مهدی باکری ،
مهدی زین الدین و اسدی .می خواستیم نماز جماعت
بخوانیم  .همه اصرار می کردند یکی از این سه تا جلو
بایستند ،خودشان از زیرش در می رفتند .این به آن
حواله می کرد ،آن یکی به این  .باالخره زور دو تا
مهدی ها بیش تر شد ،اسدی را فرستادند جلو .بعد
از نماز شام خوردیم .غذا را خودشان سه تایی برای
بچه ها می آوردند  .نان و ماست.
)7توی قیافه ی همه می شد خستگی را دید .دو مرحله
عملیات کره بودیم  .آقا مهدی وضع را که دید ،به
بچه های فنی – مهندسی گفت جایی درست کنند
برای صبحگاه .درستش کرد ,یک روزه  .همه ی نیروها
هم موظف شدند فردا صبحش توی محوطه جمع
شوند .صحبت های آقا مهدی جوری بود که کسی نمی
توانست ساکت باشد  .آن قدر بلند بلند شعار می داند و
فریاد می زدند که نگو.بعد از صبحگاه وقتی آقا مهدی
می خواست برود .بچه ها ریختند دور و برش  .هرکسی
هر جور بود خودش را به ش می رساند وصورتش را
می بوسید .بنده ی خدا توی همین گیر و دار چند بار
خورد زمین .یک بار هم ساعتش از دستش افتاد  .یکی
از بچه ها برش داشت .بعد پیغام داد « به ش بگین
نمی دم .می خوام یه یادگار ازش داشته باشم».

