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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح کرد:

برداشت  ۹۰درصد از آبخوان های زیرزمینی در دشت خواف /کمک صنعت برای تحقق کشاورزی مکانیزه در خواف
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :در دشت خواف تقریبا  ۹۰درصد
از آبخوان های زیرزمینی برداشت می شود
و دشت ترک برداشته است؛ بنابراین نباید
کاری انجام داد که این آبخوان ها از بین
برود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در
جلسه تبادل توافق نامه همکاری مدیریت
زیرزمینی برداشت می شود و دشت ترک برداشته
است؛ بنابراین نباید کاری انجام داد که این آبخوان
ها از بین برود؛ چرا که حیات منطقه به آن وابسته
است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تشریح کرد:
در دشت خواف به صورت میانگین حدود  ۴۳میلیون
مترمکعب کسری مخزن وجود دارد .این میزان کسری
بسیار باال است؛ یعنی حدود  ۱۶۰درصد آب از دشت
برداشت می شود درحالی که حداکثر برداشت باید ۴۰
درصد باشد .شرایط مدیریتی منجر شده که در طول
 50سال اخیر در استان حدود  ۳۰میلیارد مترمکعب از
آبخوان های زیرزمینی از بین برود .وی با اشاره به
تغییرات اقلیمی گفت :یک تهدید در حوزه آب ،تغییر
اقلیم است .از ابتدای سال تا  ۲۲اردیبهشت ماه بارندگی
استان در  ۵۰سال گذشته بی نظیر بوده و نسبت به
میانگین  ۵۰ساله ۶۰ ،درصد افزایش بارندگی داشته
ایم حال آنکه از  ۲۲اردیبهشت تا  ۲۲تیر بارندگی در
استان نداشته ایم که نشان دهنده تغییر اقلیم است.
عالیی خاطرنشان کرد :باید بپذیریم که در منطقه
خشک استان هیچ راهی جز سازگاری با منطقه وجود

نیاز به تشکیل کارگروه توسعه در این منطقه هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت :در منطقه
خواف و زوزن حساسیت ها باالتر است؛ بنابراین نباید
چاه کشاورزی به صنعت فروخته شود تا از این چاه
برداشت بی رویه صورت بگیرد .صنایع معدنی فرصت
بزرگی محسوب می شوند تا کشاورز بتواند کشاورزی
پیشرفته و مدرن داشته باشد و با افزایش میزان صرفه
جویی در مصرف ،مقدار صرفه جویی شده آب خود را
در اختیار صنعت قرار دهد .نکته بعدی این است که
تا سال  1420میزان آبی که برداشت می شود به ۷۵
درصد برداشت برسد .درواقع کاهش آب نباید به توان
اقتصادی و معیشت کشاورز آسیب وارد کند بلکه باید با
افزایش توان بهره وری تحقق پذیرد.

برگزاری جلسه با حضور حجت االسالم

وقف آب در خراسان سابقه دیرینه ای دارد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :ما
در خراسان از گذشته دور فرهنگ وقف به ویژه در حوزه
آب را داشته ایم که با دولتی شدن مدیریت آب به تدریج
نقش آن کمرنگ شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در نشست هم اندیشی وقف آب به
منظور ساماندهی مشکالت تامین آب شرب روستاهای
شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی عنوان کرد:
در مشهد به واسطه وجود بارگاه امام رضا (ع) ذهنیت
و بستر اعتقادی و فرهنگی الزم برای مشارکت خیرین
و وقف آب وجود دارد .عالیی اظهار داشت :شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی از هر کاری که در توان داشته
باشد برای حمایت از این اقدام پسندیده دریغ نخواهد
کرد و همچنین دامنه این فعالیت نباید صرفا محدود به
مشهد شود و بهتر است کل استان را دربر گیرد .در این
نشست حسین اسماعیلیان نیز بیان کرد :در فرآیند ادغام
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی ،از 353
روستای شهرستان مشهد حدود  222روستا تحویل
شرکت آب و فاضالب مشهد شده است که بالغ بر 250
هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد و ما قصد
داریم ظرف مدت حداکثر  2ماه آینده باقی روستاها را
نیز به سرعت تحویل بگیریم .مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب مشهد اظهار داشت :از این تعداد حدود 140
مورد دارای مشکالت کمی ،کیفی و توزیع آب هستند
که شرایط  79مورد آن ها از فوریت بیشتری برخوردار
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مشارکتی با شرکت تعاونی آب بران دشت های خواف
و زوزون اظهار کرد :ما در منطقه خشکی قرار داریم که
میزان بارش در این منطقه نسبت به میانگین جهانی،
کشوری و استانی بسیار کمتر است .از سویی دیگر
میزان خشکی در شهرستان خواف و زوزن بیشتر است،
بنابراین بارندگی کم و تبخیر و تعرق زیاد است .وی
افزود :بارگذاری و توسعه در استان خراسان و در کل
ایران تا پیش از سال  ۱۳۴۰پایدار بوده است؛ درواقع
طرح روستایی ،مساحت روستایی ،سطح زیر کشت و ...
تعریف شده و به درستی انجام می شد و شرایط مبنی
بر توسعه و زندگی آب محور بوده است؛ پدران ما باور
داشتند تا با این محیط بسازند و آب را با انصاف توزیع
کنند .از سال  1340به بعد تعادل موجود در منطقه بهم
خورد .عالیی با بیان اینکه «مشهد برای مدیریت شبکه
توزیع آب به چند هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد»
ادامه داد :باید توجه داشت که چاه ،کل سفره زیرزمینی
را خالی می کند حال آنکه چشمه و قنات نمی تواند
این کار را انجام دهد؛ بنابراین حفر چاه بسیار خطرناک
است .در دشت خواف تقریبا  ۹۰درصد از آبخوان های

ندارد .می توانیم با جلوگیری از هدر رفت آب
نیاز منطقه را تأمین کنیم .درواقع شرط عملی
شدن سازگاری با کم آبی یا مدیریت توسعه
پایدار حضور مردم است .وی با اشاره به وجود
ذخایر معدنی در خواف تصریح کرد :بزرگترین
ذخیره معدنی فلزات سنگین در منطقه خواف
است؛ بنابراین این معادن فلزی باید برداشت
شود ،اما برداشت آن باید با توسعه باشد درنتیجه

والمسلمین جناب آقای دکتر بحرینی

نماینده محترم مردم مشهد و کالت در
مجلس شورای اسالمی

است .اسماعیلیان یادآور شد :در خراسان از قدیم یکی از
مهم ترین زمینه های وقف ،آب بوده است .در گناباد،
کاخک ،بیرجند ،شیراز و  ...مصادیق چشم گیری وجود
دارد .هم اکنون نیز شرکت آب و فاضالب با کمک افراد
خیر می تواند در این اقدام مهم به سهم خود نقش آفرینی
نماید .در این نشست که در محل اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضوی و با حضور نمایندگان سازمان
مردم نهاد جمعیت ناجیان آب و انجمن یاوران وقف علم
و فناوری برگزار شد ،حجت االسالم و المسلمین ایزدی
گفت :موقوفات شرط موضوعی ،زمان و مکان داشته و ما
مجاز به تخطی از آن نبوده و باید عینا مطابق وقفنامه و
نیت واقف عمل شود .معاون اجتماعی فرهنگی مدیرکل
اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی عنوان کرد:
برای فرهنگ سازی در حوزه وقف آب و جلب اعتماد
خیرین و واقفین محترم باید نتیجه خیرات و موقوفات
قبلی و تاثیری که در حل مشکالت مردم داشته بازتاب
داده شود .کما اینکه هم اکنون مصادیق متعددی در
همین زمینه در روستاهای محدوده شهرستان مشهد و
سایر شهرستان های استان وجود دارد.

برگزاری جلسه پیرامون مسائل کشف رود با
حضور جناب آقای کالیی؛ شهردار مشهد
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با حضور در بیمارستان فوق تخصصی رضوی صورت گرفت:

قدردانی مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی از کادر درمان در مقابله با کرونا

آب منطقهای خراسان رضوی ،که جمعی از معاونان
و مدیران شرکت او را همراهی می کردند ،با قدردانی
از کادر درمانی بیمارستان ها گفت :شما عزیزان جان
بر کف در مبارزه با کرونا خدمت می کنید .این خدمات،
که بسیار سخت و طاقت سوز است ،بدون شک
برگ های زرینی بر کارنامه بسیار درخشان شما در
خدمت به مردم بزرگوارمان است .بیمارستان بزرگ
رضوی از افتخارات برجسته و ارزنده خدمت رسانی
توسط آستان قدس رضوی است .ما برای تقدیر از شما
عزیزان و خدمات حیاتی تان پروانه بهره برداری از آب
چاه برای تامین آب این مجموعه بزرگ را صادر کرده و به
رسم ادب آن را دو دستی تقدیم تان می کنیم تا شما با

کم ترین دغدغه بتوانید به بیماران عزیزیمان بهترین
خدمات را ارائه کنید .خداوند بزرگ را برای توفیق این
خدمت شکرگزارم .همچنین از پیشگاه حضرت حق
آمرزش اراوح پاک و بلند مرحوم ایت اهلل طبسی و
همه مردان و بانوان بزرگی که برای ساختن بیمارستان
رضوی خدمت کردند و سالمتی و سربلندی همه شما
که امروز نوبت خدمتتان است را آرزومندم« .محمد
عالیی» خطاب به کادر درمان افزود :تالشهای شما
در سنگر سالمت باعث شد با وجود تحریمهای ظالمانه
و وحشیانه ،ایران در مقابله و مدیریت بیماری کرونا
سرافراز و سربلند باشد .پس از آن دکتر محور ریاست
بیمارستان فوق تخصصی رضوی از پیگیری های مجدانه

جهش تولید و افزایش امید و نشاط مدیریت موفق شما
و اخالص و فروتنی و مردمی بودن تان زبانزد است .شما
مصداق مدیریت جهادی هستید و این کار بی نظیری که
امروز کردید شاهدی بر این مدعاست .مسئولیت سقایی
زائران و مجاوران امام رضا(ع) و استان بزرگمان نعمت
کم نظیر و فرصت بی مانندی است که به شما عطا شده
است .قدرش را بدانید .آستان قدس رضوی نیز برای حل
مشکالت آبی استان آماده همه گونه خدمت است» .در
پایان مهندس عالیی پروانه بهره برداری از چاه را به دکتر
محور تقدیم کرد و دکتر محور نیز لوح تقدیری به ایشان
هدیه داد.

نماینده امور آب شهرستان سبزوار در نشست شورای اداری داورزن با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

بازگشایی و الیروبی مسیل ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت

مدیر امور آب شهرستان سبزوار از برگزاری نشست
شورای اداری شهرستان داورزن با حضور نماینده امور
آب ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی سبزوار ،مدیران
و مسئوالن شهری این شهرستان خبر داد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
محمد ثابتی مقدم با اعالم این خبر گفت :نشست شورای
اداری داورزن باحضور نمایندگان منتخب مجلس شورای
اسالمی شهرستان سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب،
داورزن و ششتمد  ،مدیران و مسئوالن ادارات در سالن
اجتماعات اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار
شد .کوروش ناوی که به عنوان نماینده امور آب نیز حضور
داشت افزود :در ابتدای این نشست مهندس عبدالهی،
فرماندار داورزن با بیان این که شهرستان داورزن دروازه
ورود به خراسان رضوی است باید تمام مسئوالن تالش
حداکثری خود را جهت پیشرفت و آبادانی این شهرستان
به کار برند  .بر اساس این گزارش ناوی نماینده امور
آب شهرستان سبزوار در این نشست با ارائه گزارشی
از عملکرد مدیران امور برای رفع مشکالت آبرسانی و
عملیات های حفظ و حراست از منابع آبی این شهرستان
با بیان این که مسیل ها همچنان در حال الیروبی و
بازگشایی است تاکید کرد :مسیل رودخانه باقر آباد به

دلیل این که هنوز
خشک نشده است
امکان الیروبی وجود
ندارد تا بعد از خشک
شدن مسیل ،عملیات الیروبی و بازگشایی آغاز شود .وی
همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با جریمه های اخذ
شده از کشاورزان گفت :با توجه به این که حجم برداشت
مجاز برای هر چاه مشخص است ،چنانچه چاهی بیشتر
از میزان تعریف شده استحصال و برداشت کند به علت
خسارت وارد به آبخوان جریمه می شود .ناوی تاکید کرد:
کشاورزان باید نسبت به برداشت آب از چاه ها طبق
تعرفه و توصیه کارشناسان امور آب و ساعت کارکرد مجاز
مدیریت کنند تا مشمول هزینه و خسارت نشوند .وی
تصریح کرد :باید با رفع ساختارهای پیچیده اداری ارتباط
بین تولید کنندگان با دستگاههای اجرایی و معینهای
اقتصادی تسهیل شود .وی ادامه داد :طرح مثلث توسعه
اقتصادی ،فرصت مناسبی برای توسعه خراسان رضوی
فراهم آورده که باید به رونق اشتغال در روستاها منجر
شود .در ادامه این نشست عنابستانی و محبی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی شهرستان سبزوار ،جوین ،جغتای،
خوشاب ،دارزن و ششتمد به بیان نظرات خود پرداختند
و همراه سایر مسئوالن و مدیران در این سفر یک روزه از
روستاهای بخش مرکزی شهرستان داورزن و بخش کاه
و باشتین ،روستاهای باقرآباد ،جویین،خسروآباد ،چشام،
شهراباد ،بروغن ،مقیسه ،مهراباد ،حسین آباد ،فیض آباد،
شهرآئین ،تاج آباد و ثامن بازدید و با اهالی این روستاها
به گفت و گو نشستند .در این دیدار که از ساعت  11تا

 20نیمه شب ادامه داشت مسئوالن  ،مدیران و ناوی
نماینده امور آب شهرستان سبزوار به سواالت اهالی
این روستاها در راستای تامین آب مورد نیاز کشاورزان،
رفع موانع موجود در مسیل ها ،خاموشی چاه ها و
جریمه های چاه های کشاورزی پاسخ داد .در پایان این
سفر نمایندگان مجلس شورای اسالمی این شهرستان به
همراه هیات همراه و مدیران در بازدید از شهرک صنعتی
داورزن چند طرح اقتصادی را افتتاح کردند.
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی با حضور در بیمارستان
فوق تخصصی رضوی از زحمات طاقت فرسا
ش شبانهروزی پزشکان ،پرستاران
و تال 
و همکاران عزیزشان در خدمترسانی به
مردم بزرگوارمان در دوران شیوع ویروس
کرونا قدردانی کرد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی در مراسمی که به همین منظور
در بیمارستان رضوی برگزار شد قائم مقام
آستان قدس رضوی و رئیس بیمارستان
رضوی نیز حضور داشتند .مدیرعامل شرکت

مهندس عالیی و مدیریت جهادی ایشان
تشکر کرد و افزود »:مدیرانی مانند شما،
توانمند و مخلص و بی ادعا و متواضع امید
و نشاط کاری را در دل ما ایجاد می کند.
شما برای اینکه ما لحظه ای از خدمت
به بیماران عزیز محروم نشویم ،خودتان
پیگیری کردید ،پروانه را صادر کردید و
امروز ان را برایمان آوردید .این بی سابقه
است .خدا عوضتان دهد .سپس مهندس
خاکسار ،قائم مقام آستان قدس رضوی ،از
مهندس عالیی و مدیریت جهادی و موفق
او تشکر و قدردانی کرد و افزود »:در سال
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انتخاب اعضای کمیته رفاه با رای همکاران؛ نمونه پیاده سازی مدیریت مشارکتی در شرکت

هشتمین گام اجرای سند حیاتی سازگاری با کمآبی در خراسان رضوی برداشته شد

روز خوب برای کشاورزان خواف و زوزن

توافق نامه مدیریت مشارکتی آب بین شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی و شرکت تعاونی آببران
دشتهای خواف و زوزن امضا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،این هشتمین توافق نامه بین شرکت آب
منطقه ای و تشکل های کشاورزی در خراسان رضوی
است .به گزارش خبرنگار ما مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در جلسه امضا و تبادل این
توافقنامه ،اشارهای به وضعیت آب در کشور ،استان
و منطقه خواف داشت و با تاکید بر اهمیت مدیریت
مشارکتی آب گفت :مشکل مدیریت آب در کشور ما
اساسا از آنجا شروع شد که نقش مهم مردم در این امر
به فراموشی سپرده شد .وی افزود :همه ما باید به این
واقعیت برسیم که اضافه برداشت از منابع زیرزمینی
یعنی مرگ دستهجمعی .بنابراین تغییر مسیر در مصرف
آب باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد
و در همین راستا ،سند سازگاری با کمآبی بر مبنای
مشارکت مردم را در دست داریم« .محمد عالیی» که
از طراحان و مدافعان سرسخت سند سازگاری با کمآبی
است و اجرای آن را ضرورتی انکارناپذیر برای کشور
میداند اذعان می کند که اجرای این سند نباید به
اقتصاد کشاورزی صدمهای وارد کند .عالیی می افزاید:
با مشارکت کشاورزان و افزایش بهرهوری و تغییر
الگوی کشت در برخی مناطق میتوان هم به اهداف
سند دست یافت و هم اقتصاد کشاورزی را سامان داد.
وی بار دیگر بر مشارکت مردم در این خصوص تاکید
می کند و میگوید :نمایندگان کشاورزان باید در تمام
تصمیمگیریهای مرتبط با آب حضور داشته باشند
و آنها هستند که میتوانند برای حل مشکل نسخه
بپیچیند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی به نمایندگان کشاورزان دشتهای خواف و

زوزن توصیه می کند که با مدیران صنعت و معدن
در منطقه تعامل داشته باشند و از امکانات آنها برای
تولید محصول گلخانه ای استفاده کنند و صنعت نیز
از محل صرفه جویی آب در کشاورزی بهره ببرد .این
روش مورد تایید مسئوالن استان و مسئوالن شرکت
آب منطقه است .وی از تشکیل کارگروهی در خواف
برای بررسی و حل مشکالت کشاورزان خبر میدهد
که فرمانداری ،آب منطقه ای ،صنعت و محیط زیست
اعضای این کارگروه هستند و می گوید :از هم اکنون
مدیرعامل شرکت آب بران هم عضو این کارگروه است.
می افزاید :اگر با کمک شما بتوانیم
«محمدعالیی»
سند سازگاری با کم آبی را در منطقه اجرایی کنیم
ظرفیت های کشاورزی و دامپروری افزایش خواهد
یافت و مردم محروم منطقه نیز به رفاه خواهند رسید.

واگذاری تصفیهخانه پروژه ابیورد درگز به
بخش خصوصی آغاز شد

جلسه نحوه واگذاری
تصفیهخانه پروژه ابیورد به
بخش خصوصی در درگز
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب درگز با بیان این مطلب از
حضور مدیر پروژه ابیورد ،سرناظر شرکت آبپو ،شهردار
و معاون شهردار درگز در این جلسه خبر داد و گفت:
پیرو سفر مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی به شهرستان درگز و حضور در جلسه شورای
حفاظت از منابع آب ،یکی از مصوبات این جلسه واگذاری
تصفیهخانه پروژه ابیورد به بخش خصوصی بود .در همین
راستا در اولین جلسه ،شهرداری درگز آمادگی خود را
در خصوص احداث تصفیهخانه در محل انتهای خط
انتقال پروژه ابیورد اعالم کرد« .ابوالفضل بزرگی» افزود:
همچنین مقرر شد اداره منابع آب درگز هماهنگیهای
الزم جهت برگزاری جلسه نهایی واگذاری طرح با دفتر
مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی با سرمایهگذار بومی (شهرداری درگز) انجام دهد.

تعرفه های رای و در سطح امور منابع آب شهرستان
از طریق ارسال پیامک بود .فرد منتخب در معاونت
برنامه ریزی سمیرا ظهوریان ،معاونت حفاظت حمیدرضا
رضائی ،معاونت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی محدثه
شکراللهی ،معاونت طرح و توسعه احسان عین افشار،
حوزه مدیرعامل فیروزه یحیی زاده و نماینده امور آب
شهرستان ها غالمحسین رشید توالیی هستند و معاون
منابع انسانی ،مالی ،پشتیبانی ،مدیر روابط عمومی ،مدیر
منابع انسانی ،آموزش و رفاه ،رئیس اداره امور اداری و
رفاه از اعضای حقوقی این کمیته می باشند.

تقدیر فرماندار رشتخوار از مدیرعامل
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

فرماندار رشتخوار با ارسال پیامی از تالش و همکاری
«محمد عالیی» مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی برای تامین آب شرب و بهداشت بخش جنگل
قدردانی کرد.
در این پیام فرماندار شهرستان رشتخوار با بیان اینکه رشد
و توسعه هر جامعه ای در گرو تالش گسترده و عمیق
انسانهایی است که دانش ،تخصص و عمر گرانبهای خود
را سرمایهای برای اعتال و سربلندی جامعه قرار میدهند
یادآور شده است :بیتردید تالش برای رسیدن به اهداف
عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی وظیفهای است بس
خطیر که با اخالص ،تعهد و همت خالصانه محقق خواهد
شد« .خالقداد عرب» با اشاره به مصداق حدیث شریف
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» خطاب به مدیر
عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفته است:
مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری جنابعالی در
تامین آب شرب بهداشتی بخش جنگل ابراز میدارم و
از مساعی و کوششهای ارزشمند شما کمال امتنان را
دارم .الزم به توضیح است در سفر مدیرعامل شرکت آب
منطقهای در اوایل تیرماه به شهرستان رشتخوار و دیدار
با فرماندار این شهرستان و طرح مشکل تامین آب شرب،
«محمد عالیی» با تاکید بر این که تامین آب شرب
مناطق روستایی و شهروندان در اولویت است گفت :برای
حل مشکالت آبی مناطق روستایی از هیچ کمکی دریغ
نخواهیم کرد .به همین منظور با دستور «محمد عالیی»
با بررسی و تمهیداتی که اتخاذ شد مشکل تامین آب
شرب منطقه جنگل رفع شد.
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محمد عالیی در جلسه کمیته رفاه گفت :انتخاب اعضای
کمیته رفاه با رای همکاران نمونه پیاده سازی مدیریت
مشارکتی در شرکت است .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،عالیی با تاکید بر
سخن محترمانه از اعضا خواست با مشورت با همکاران
خود در هر حوزه خیرخواه اکثریت باشند و درعین
مطالبه گری درخواست همکار با رعایت انصاف و عدالت
منعکس کننده شرایط شرکت باشند؛ چرا که به عنوان
حلقه ارتباطی بین همکار و مدیر هستند .وی اذعان کرد:
باید برای کمیته سند و چشم انداز تدوین شود و با شفاف
سازی کارها و برنامه ها اولویت بندی شود .عالیی افزود:
بحث مسکن همکاران از اولویت های شرکت است و با
تعریف چارچوب پیگیری شود .مدیر عامل شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی افزایش تعلق سازمانی ،بهره
وری ،انگیزه و نشاط همکار را مهم برشمرد و گفت:
خواستگاه تحقق این موارد می تواند در کمیته رفاه باشد.

در این جلسه حسن آذرخش ،معاون منابع انسانی ،مالی
و پشتیبانی شرکت ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این
کمیته به انتخاب همکاران گفت :باید مصوبات این کمیته
اجرایی شود و ضمانت اجرایی آن دستور مدیرعامل
باشد .آذرخش تاکید کرد :اطمینان خاطر به همکار با
تامین رفاهیات ،تضمین کننده سالمت شرکت است.
وی گفت :اختصاص زمین به همکار با توجه به شرایط
جامعه مهمترین و ماندگار ترین کار کمیته خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه کاظم جم ،مدیر روابط عمومی
شرکت با اشاره به اینکه این کمیته اولین کمیته انتخابی
شرکت است و بازتاب و رضایت خوبی در بین همکاران
داشته است؛ گزارشی از روند انتخاب اعضای حقیقی
ارائه کرد .جم گفت ۶۰ :درصد همکاران در این انتخابات
شرکت کردند که نقطه آغازی برای عملی کردن شعار
مدیریت مشارکتی در سطح شرکت است .وی افزود :در
سطح ستاد رای گیری از طریق صندوق و جمع آوری
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شرق کشور برای عبور از بحران آب گزینه ای جز انتقال آب از دریای عمان ندارد
با اشاره به اینکه امروز مشهد  ۵۴درصد از جمعیت
استان را تشکیل می دهد ،گفت :ارائه خدمات به شرق
کشور از نگاه امنیتی و توسعه پایدار همخوان با ظرفیت
موجود نیست .عالیی با بیان اینکه بر مبنای تدوین
سند سازگاری با کم آبی ،منابع آبی برای آینده پایدار
نخواهد بود ،بیان کرد :باید به بخش کشاورزی کمک
شایانی کرد اما هنوز آب در بخش کشاورزی کمتر از
یک سوم جهان است .وی با اشاره به اینکه سال گذشته
با مدیریت مشارکتی و حضور تشکل های کشاورزی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دستاورد بزرگی
کسب کرد ،ادامه داد :در سال گذشته  305میلی متر
بارندگی داشتیم که در  50سال گذشته بی سابقه بوده
است همچنین کشاورزان  401میلیون متر مکعب در
بخش کشاورزی کمتر آب برداشت کردند .مدیر عامل
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی تصریح کرد :بحث
تغییر اقلیم ،تغییر آب وهوا و گرم شدن زمین جدی

مجری مطالعاتی طرح انتقال آب از دریای عمان:

سهم خراسان رضوی از طرح انتقال آب از دریای عمان  120میلیون متر مکعب است

مجری مطالعاتی طرح انتقال آب از دریای عمان با
اشاره به اینکه حداکثر ظرفیت انتقال آب این پروژه
 250میلیون متر مکعب است ،گفت :سهم خراسان
رضوی از طرح انتقال آب از دریای عمان 120
میلیون متر مکعب است .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،علی عبدالهی
در خصوص جلسه ای که تحت عنوان پدافند غیرعامل
طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور برگزار
شد ،اظهارکرد :پروژه انتقال آب از دریای عمان یکی از
مهمترین پروژه های ملی است و شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی به عنوان نماینده وزارت نیرو مسئولیت
مدیریت مطالعاتی این پروژه و تشکیل شرکت های
سرمایه گذاری در سه استان سیستان و بلوچستان،
خراسان رضوی و جنوبی را به عهده دارد .وی با اشاره
به اینکه بیش از  4سال از فعالیت مطالعاتی این
پروژه می گذرد تا مجوزهای الزم را در اختیار شرکت
های سرمایه گذاری قرارگیرد ،گفت :این پروژه جزو
حساس ترین پروژه ها است و در این زمینه مجوز و
موافقت سازمان پدافند غیر عامل کشور را برای پیشرفت
این پروژه کسب کردیم .عبدالهی با بیان اینکه سایر
مجوز هایی مانند تخصیص آب و تصویب مطالعات برای
این پروژه دریافت شده است ،ابراز کرد :تنها مجوزی که
متوجه مسئولیت سازمانی شرکت آب منطقه ای است
مجوز زیست محیطی طرح است که این مجوز در بخش
معاونت دریایی سازمان محیط کشور دریافت شده است
همچنین در بخش ارزیابی زیست محیطی جلسات
کارشناسی با وزارت نیرو وسازمان محیط زیست انجام
شده و با اخذ این مجوز ،از بزرگترین مجوز برداشت
آب در قالب شیرین سازی در کشور رونمایی خواهد
شد .مجری مطالعاتی طرح انتقال آب از دریای عمان
در خصوص طول این پروژه ،گفت :یک هزار و 514
کیلومتر طول خط انتقال این پروژه است که از سواحل
چابهار «منطقه رمین» در  60کیلومتری شرق چابهار
این پروژه آغاز و نقطه پایانی آن شهر مشهد است.
وی با اشاره به اینکه تامین آب صنایع از اهداف این
پروژه است ،بیان کرد :در آینده که نیازهای بیشتری در

است و باید با برنامه ریزی صحیح و مطالعات آینده
پژوهی بتوانیم بحران آب را مدیریت کنیم .وی با اشاره
به اینکه در سال آبی  97-96میزان بارندگی  129میلی
متر در استان بوده است ،ادامه داد :میزان ورودی آب به
سد دوستی  30میلیون متر مکعب بود و اگر این روند
ادامه پیدا کند با پدیده خشکسالی مواجه خواهیم شد.

بازدید مسئوالن کشوری و نمایندگان مجلس
شورای اسالمی مشهد و کالت از تاسیسات
آبرسانی و سد زاوین کالت

بحث شرب برای این پروژه احصا خواهد شد این پروژه
توسعه خواهد یافت .عبدالهی با بیان اینکه این پروژه
به روش سرمایه گذاری بخش خصوصی باید مدیریت
شود ،ادامه داد :طی مطالعات اولیه رقم سرمایه گذاری
این پروژه در ابتدا  3.9دهم میلیارد دالر برآورد شده
اما این رقم به  2.54میلیار یورو رسید و شاهد کاهش
هزینه در بخش اجرایی بودیم .مجری مطالعاتی طرح
انتقال آب از دریای عمان در خصوص عملیات اجرایی
این پروژه ،گفت :با توجه به سیالبی که در اواخر سال
گذشته در استان چابهار و سیستان و بلوچستان رخ داد
همچنین بروز ویروس کرونا در کل کشور کلنگ زنی
این پروژه به تاخیر افتاد در صورتی که در حال حاضر
این پروژه شرایط اجرایی را دارد .وی با اشاره به اینکه
حداکثر ظرفیت انتقال آب این پروژه  250میلیون متر
مکعب است ،ابراز کرد :در فاز اول این خط که سه
خط انتقال در فاز اول ،دوم و سوم دیده شده ،ظرفیت
 750میلیون در نیاز سنجی ها لحاظ شده است .مجری
مطالعاتی طرح انتقال آب از دریای عمان افزود :در فاز
اول این پروژه حدود  120میلیون متر مکعب سهم
خراسان رضوی 60 ،میلیون متر مکعب سهم خراسان
جنوبی و  100الی  110میلیون متر مکعب سهم
صنایع استان سیستان و بلوچستان است .عبدالهی با
اشاره به اینکه مطالعات پدافند غیر عامل در این طرح
طبقه بندی شده است ،تصریح کرد :تخلیه مرزهای
شرقی کشور ،درگیر حاشیه نشینی شدن و خشکسالی
منابع آب زیر زمینی تهدید امنیتی برای کل کشور
است که این پروژه با اشتغال زایی ،فعالیت صنایع و
در اختیار قرار گرفتن آب شرب و صنعت به مردم این
مشکالت را رفع خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مشهد و کالت
به همراه معاون وزیر کشورو هیات همراه جمعه
۳۰خردادماه با حضور در شهرستان کالت از تاسیسات
آبرسانی ،سدها و انتقال آب به بخش کشاورزی این
شهرستان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مراسم بازدید از سد های کالت با حضورحجت
االسالم پژمان فر ،بحرینی ،رحمانی ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،که جمالی نژاد معاون وزیر کشور،
روسای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،
معاون عمرانی و مدیران کل استانداری استان آنان را
نیز همراهی کردند صورت پذیرفت.
مدیر امور منابع آب شهرستان کالت با ارایه گزارشی
از امکانات و نیازمندی های این شهرستان درباره پایان
یافتن بازسازی ،مرمت و الیروبی رودخانه کالت و
انتقال آب سد زاوین به بخش های کشاورزی مطالبی
را بیان کرد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
برمبنای مطالعات آینده پژوهی ،پدیده گرم شدن زمین
و تغییرات آب و هوایی ،شرق کشور برای نجات خود از
بحران آب هیچ گزینه ای جز شیرین سازی آب دریای
عمان و انتقال آن به شرق کشور ندارد و این طرح
مکمل طرح سازگاری با کم آبی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در جلسه پدافند غیرعامل طرح
انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور ،اظهار کرد:
توسعه پایدار باید بر مبنای ظرفیت هر منطقه تعریف
شود؛ مبانی توسعه پایدار با انتقال آب همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه آنچه در شرق کشور تا کنون
بارگذاری شده است متناسب با ظرفیت های زیست
محیطی شرق کشور نیست ،بیان کرد :جمعیت
کالنشهر مشهد بر مبنای ظرفیت زیست محیطی و
توان آبی منطقه در حال حاضر باید بین  ۵۰۰تا ۶۰۰
هزار نفر باید باشد در صورتی که دارای  3.5میلیون
نفر جمعیت و هر ساله میزبان  25هزار نفر زائر نیز
است .مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

در سال گذشته کشاورزان  ۴۰۱میلیون متر مکعب کمتر اضافه برداشت آب داشتند /به شدت
دچار خشکسالی مدیریت هستیم

اتفاق بزرگ در استان رخ داده است بدین صورت که در
سال گذشته کشاورزان میزان  ۴۰۱میلیون متر مکعب
کمتر از گذشته اضافه برداشت آب داشتند .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
محمد عالیی ،در نشست خبری مشترک با مدیرعامل
آب و فاضالب مشهد و مدیرعامل آب و فاضالب استان
که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق
انجام شد؛ در رابطه با وضعیت آب استان اظهار کرد:
میانگین بارش در ایران حدود  ۲۵۱میلی متر ،آسیا
 ۵۰۰میلی متر و در دنیا  ۸۵۰میلی متر است .باید
توجه داشت که میانگین بارندگی در استان از کشور و
قاره آسیا و کره زمین خیلی کمتر است از سویی دیگر
نسبت تبخیر و تعرق در استان بسیار بیشتر از متوسط
کشوری و جهانی است که حاصل این دو مجموع منابع
آب تجدیدپذیر را تشکیل می دهد که بسیار اندک
است .وی افزود :شاخص دومی که باید به آن توجه
داشت میزان برداشت آب است .برابر استاندارد جهانی
باید حداکثر از  ۴۰درصد آب تجدید پذیر برداشت
کنیم تا با پدیده ای به نام خشکسالی مدیریتی روبه
رو نشویم .بدین معنا که هر سال در حوزه آب دچار
بحران نباشیم.
عالیی ادامه داد :در زمینه تخصیص آب استان در
گذشته حدود  ۱۶۰درصد تخصیص داده می شد که
امروز این میزان برداشت به  ۱۲۵درصد رسیده است
در حالی که حداکثر برداشت آب باید  ۱۰۰درصد
باشد .بنابراین زمانی که میزان  ۱۲۵درصد برداشت آب
داشته باشیم با بحران آب روبه رو هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه
میزان بارندگی های استان تا  ۲۲اردیبهشت ماه به
نسبت مدت زمان مشابه با سال گذشته بیشتر بوده

مسدوده شده را بازگشایی کنند

مدیر حفاظت و بهرهبرداری منابع آب خراسان رضوی
گفت :براساس طرح پیش رو که اطالع رسانی عمومی
نیز در رابطه با آن صورت گرفته ،قرار است تا اگر دوباره
چاه غیرمجاز مسدود شده بازگشایی شود از متخلفان
خسارت دریافت کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،غالمرضا ممدوحی در جلسه هم اندیشی
با تشکل های کشاورزی استان اظهار کرد :در سال
گذشته تعداد  ۲هزار و  ۹۹حلقه چاه غیر مجاز توسط
شرکت آب منطقه ای استان مسدود شده ،این درحالی
است که هیچ استانی در کشور نتوانسته است بیش
از  ۱۵۰۰حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کند .گفتنی
است براساس طرح پیش رو که اطالع رسانی عمومی
نیز در باره آن صورت گرفته ،قرار است تا اگر دوباره
چاه غیرمجاز مسدود شده بازگشایی شود از متخلفان
خسارت دریافت شود.
ممدوحی تشریح کرد :تاکنون حدود  ۵۳جلسه برگزار
کرده ایم که در طی این جلسات  ۲۶۲مصوبه بررسی
شده و بیش از  ۹۵درصد از این مصوبات اجرایی گشته
است .برخی از مصوباتی که اجرایی نشده نیازمند
پیگیری با مسئوالن در تهران است .نکته مهم این است
که براساس اقدامات صورت گرفته ،توانستیم از 590
میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب جلوگیری کنیم.
وی افزود :از برنامه های عملیاتی شده می توان به
نصب دستگاههای کارت خوان با نرم افزار مشخص
در شهرستان ها اشاره کرد تا از این طریق بتوانیم از
میزان رفت و آمد کشاورزان بکاهیم .از دیگر اقدامات
صورت گرفته با همکاری تشکل های کشاورزی
می توان به انجام اقدامات الزم و همکاری در ستاد
چاههای غیرمجاز ،رفع برخی از مشکالت منطقه ای
و همچنین تأمین آب مورد نیاز برخی از صنایع اشاره
کرد .ممدوحی ادامه داد :یکی از نکات مهم این است
که در سال گذشته تعداد  ۴۵۰تقاضای تغییر محل چاه
آب داشتیم که به لحاظ آماری  ۱۴۷مورد کاهش در
تقاضای محل تغییر چاه آب به نسبت سال  97داشته
ایم .این امر موجب شده تا  ۲۵میلیارد تومان کاهش در
هزینه های کشاورزان به همراه داشته باشد.
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مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی
گفت :براساس طرح
سازگاری با کم آبی چند

و دومین سال را تجربه می کنیم که در طی ۵۰
ی مناسب و خوبی داشته است ،اما
سال اخیر بارندگ 
خشکسالی مدیریت همچنان وجود دارد ،گفت :ما به
شدت دچار خشکسالی مدیریتی هستیم .در حال حاضر
چیزی به عنوان دوره ترسالی و خشکسالی نداریم.
درواقع در سال آبی  ۹۶و  ۹۷با  ۱۲۹میلی متر بارندگی
یکی از خشک بارترین سال های آبی را تجربه کردیم.
وی در رابطه با طرح سازگاری با کم آبی تشریح کرد:
طرح سازگاری با کم آبی را تدوین کردیم و در این زمینه
با سازمان های گوناگونی چون تشکل های کشاورزی،
جهاد کشاورزی و ...همکاری های الزم صورت گرفت.
بر این اساس چند اتفاق بزرگ در استان رخ داده است
بدین صورت که در سال گذشته کشاورزان میزان ۴۰۱
میلیون متر مکعب کمتر اضافه برداشت آب داشتند.
همچنین بیش از دو هزار چاه غیرمجاز مسدود شده
و در مجموع  ۴۶۳میلیون متر مکعب برداشت آب در
استان کمتر بوده است.
عالیی توضیح داد :صرفه جویی  ۴۶۳میلیون متر مکعب
از آب تاثیر خوبی در اقتصاد داشته است و حدود ۹۲
میلیارد تومان در مصرف برق کشاورزان صرفه جویی
شده است .همچنین از آنجا که حدود  ۲۰۰۰چاه
غیرمجاز مسدود شده ،اما شکایتهای کشاورزان از ما
 ۵۰درصد کاهش داشته است.
از دیگر اقدامات می توان به نصب کنتور بر همه
چاه ها و راه اندازی مرکز کنترل چاه ها برای نخستین
بار در کشور اشاره کرد که براساس آن بیش از  ۱۶هزار
چاه در استان رصد می شود .اقدام بعدی بحث اسکن
پرونده ها بوده است.
با بحران شدید آب روبه رو هستیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد :ما
با بحران شدید آب روبه رو هستیم .گفتنی است ۳۰
میلیارد متر مکعب از آبخوان های زیرزمینی نابود شده
است و هیچ راهی جز صرفه جویی وجود ندارد که
صرفه جویی در این زمینه به معنای خوب برداشت
کردن است.

جریمه برای متخلفانی که چاه آب غیرمجاز
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بهترین راه حل مقابله با کرونا هزینه برای
پیشگیری و تشخیص است

شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری
غیر مجاز در شهرستان قوچان

رضوی با یکایک کارکنان امور آب سرخس

تدارک علمی برای ارتقای منابع انسانی

جلسه بررسی فرمهای خوداظهاری کارکنان امور آب
سرخس با حضور جانشین و مشاور مدیرعامل ،معاون
منابع انسانی ومالی پشتیبانی ،مدیر فناوری و اطالعات
و توسعه مدیریت ،رئیس گروه آمار ،رئیس گروه منابع
انسانی وآموزش شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی
در اداره امورآب سرخس برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر
امور منابع آب سرخس از برگزاری جلسه کارسنجی
و بررسی فرمهای خوداظهاری تکمیل شده توسط
کارکنان وبرآورد حجم فعالیت ها به منظور ایجاد
تعادل در تراز نیروی انسانی برای صحتسنجی و
اصالح فرمهای تکمیل شده در امور آب سرخس خبر
داد .در ابتدای این جلسه «عبادی نژاد» ضمن عرض
خیر مقدم و تبریک دهه کرامت از اهمیت دادن به
مشکالت منابع انسانی در شرکت قدردانی و ابراز
امیدواری کرد که با این روند در آینده شاهد رشد
و اعتالی بیشتر منابع انسانی شرکت آب منطقه ای
باشیم .در ادامه « علیرضا عامری» جانشین و مشاور
مدیرعامل با بیان اهمیت منابع انسانی در هر سازمانی
گفت :رشد و توسعه هر مجموعهای بستگی به منابع
انسانی خالق وفعال آن مجموعه دارد برای همین
یکی از مهمترین کارها رسیدگی به امور منابع انسانی
می باشد .وی متذکر شد :مدیران باید به فکر باال بردن
کمیت ها
کیفیت منابع انسانی باشند نه اینکه دنبال ّ
وافزایش نیروهای زیر مجموعه خود باشند« .حسن
آذرخش» معاون منابع انسانی ،مالی پشتیبانی نیز با
ارائه گزارشی از وضعیت منابع انسانی شرکت و مشکالت
پیش رو گفت :مدیریت منابع انسانی شامل گسترش
و مدیریت برنامههایی است که در افزایش کارآمدی
منابع انسانی برای سازمان تاثیر گذار است« .آذرخش»
یادآور شد :گروه منابع انسانی وتوسعه مدیریت با تهیه
فرم های خوداظهاری و تکمیل آن توسط پرسنل اقدام
به بررسی حجم فعالیتها توسط نیروها و ایجاد تعادل
در تراز نیروی انسانی شرکت کرده است .امیدواریم با
تکمیل این فرمها و بررسی آنها شاهد رفع مشکالت و
تعادل در حجم فعالیت ها توسط نیروها باشیم .در ادامه
روسای گروه های مربوطه با حضور یکایک کارکنان
بصورت جداگانه اقدام به بررسی فرمهای خوداظهاری
پرسنل کردند.
در جلسه شورای حفاظت آب تایباد مطرح شد

عالیی :مدیریت آب باید مشارکتی باشد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
سفر یک روزه به شهرستان تربت جام و تایباد به همراه
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت ،مدیر اداره منابع
آب تربت جام ،نماینده مردم شهرستانهای تربت جام و
تایباد در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین

شهرستان از سد شهید دهقان باخرز و بند خاکی ریزه
تایباد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی« ،محمد عالیی» سپس در فرمانداری باخرز و با
حضور در جلسه شورای حفاظت آب با تاکید بر مدیریت
مشارکتی آب و با اشاره به دغدغه همیشگی خود از آب
شرب به عنوان خط قرمز نام برد و گفت :مدیریت آب
باید مشارکتی باشد و این همان چیزی است که پدران
ما طی هزاران سال انجام داده و آب را مدیریت کرده اند
و باید برنامه ای برای مدیریت مشارکتی تدوین شود.
وی با اشاره به اهمیت آب و تاکید دین اسالم بر اندازه
مصرف کردن آن گفت :مشکالت ما از زمانی آغاز شد
که در روند طبیعی آن مداخله کردهایم وباید به اندازه
از منابع آب برداشت کنیم و اجازه ندهیم با آب شرب
کشاورزی شود .در همین راستا نگذاریم چاه غیرمجاز
جدیدی حفر شود و اولویت انسداد با چاه های تک نفره
و چاه هایی است که در حریم قنوات و چاه های آب
شرب حفر شده اند .عالیی با بیان این که  50درصد
شکایات مردم از ما کم شده گفت :بایدبا مدیریت آب
و تدوین برنامه ای برای مدیریت مشارکتی در نهایت
شهرستان برای آیندگان بیمه شود

کشف و توقیف دو موتور تلمبه غیرمجاز و دو
کفکش در درگز
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باتوجه به شرایط اضطرار مشهد و بحرانی بودن شرایط
همه گیری ویروس کرونا ،جلسه فوق العاده کمیته
مدیریت بحران شرکت برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد
عالیی با تاکید مجدد بر اینکه نیروی انسانی باارزش
ترین سرمایه شرکت است؛ گفت :باید در عملکردمان
نشان دهیم که نیروی انسانی برای ما حرمت و کرامت
دارد .عالیی با اذعان بر اینکه مدیران و معاونان روزانه
گزارش سالمتی همکاران خود را ارائه دهند افزود:
گزارش گیری روزانه همکاران تبدیل به رویه و چارچوب
شود .وی در مورد افراد و خانواده های همکاران که
مبتال به ویروس کرونا هستند گفت :با تماس تلفنی
و در صورت اجازه پروتکل های بهداشتی حضوری و
با اهدای پکیج بهداشتی به افراد درگیر جویای احوال
افراد و خانواده ها باشیم؛ تا از نظر روانی احساس امنیت
و حمایت اجتماعی کنند .گفتنی است در این جلسه
مصوباتی مورد بحث قرار گرفت و تصمیم بر این شد
تا امور منابع آب مشهد برای ضدعفونی تا روز شنبه
 ۱۴تیرماه تعطیل باشد؛ حضور افراد بدون استفاده از
ماسک ممنوع است .و در راستای پیشگیری و شناسایی
به موقع افراد مشکوک به کوئید  ،۱۹در سطح ستاد و
شهرستان ها با استفاده از دستگاه اکسیژن سنج و تب
سنج در ورودی از حضور افراد مشکوک جلوگیری شود.
ارائه لیوان کاغذی ممنوع شد و همکاران موظف به
استفاده از لیوان شخصی و همچنین دستمال شخصی
برای تمیز کردن وسایل پرکاربرد از جمله کیبورد،
موس ،خودکار و ...شدند.

گفت و شنود مدیران شرکت آب منطقهای خراسان
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مزایا و امکانات رفاهی مدیران فعال شهرستانی افزایش می یابد

انسداد  315حلقه چاه غیرمجاز در سال

ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های این امور گفت:
هم اکنون بیش از  ۱۱۰حلقه چاه آب غیر مجاز در این
شهرستان وجود داد که با هماهنگی دادستان و دستگاه
قضا و نیروی انتظامی در صدد پرکردن و مسدود سازی
این چاه ها هستیم .خاموشی یادآور شد :در راستای
اهداف کار و همچنین صرفه جویی در مصرف آب و
اجرای طرح های سازگاری با کم آبی وحفظ و صیانت از
منابع ابی بیش از  ۲۱۵کنتور هوشمند بر روی چاه های
کشاورزی در شهرستان خواف و مناطق روستایی نصب
شده است و هم اکنون  ۲۲کنتور دیگر تهیه و آماده
نصب در این شهرستان است مدیر امور آب شهرستان
خواف از بازدید  ۴۴۱حلقه چاه آب در این شهرستان
نیز خبر داد .در پایان طی مراسمی از هوشنگی رابط
خبری امور منابع آب این شهرستان با اهدای لوح
به مناسبت گرامی داشت روز روابط عمومی تقدیر شد.

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی
گفت :از ابتدای سال جاری  315حلقه چاه غیرمجاز
مسدود شده و بهترین عملکرد در امورهای منابع آب
مشهد ،نیشابور و تربت جام بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،غالمرضا ممدوحی در رابطه با وضعیت انسداد
چاه های آب غیرمجاز در استان اظهار کرد :از ابتدای
سال جاری  315حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که
بهترین عملکرد در امورهای منابع آب مشهد ،نیشابور
و تربت جام بوده است .در مشهد  103حلقه چاه ،در
نیشابور  42حلقه و در شهرستان تربت جام تعداد 50
حلقه چاه انسداد داشته ایم.
ممدوحی ادامه داد :برنامه ما این است که تا پایان
سال جاری بتوانیم در چند شهرستان رسما اعالم
کنیم که چاه غیرمجاز شناسایی شده نداریم .در این
راستا نیازمند کمک مردم در رابطه با شناسایی و اطالع
رسانی از چاه های غیرمجاز خواهیم بود.
وی با بیان اینکه «مردم هر نوع چاه غیرمجازی را که
مشاهده کردند به شماره پیامکی شرکت()30006394
اطالع دهند تا رسیدگی الزم در این زمینه صورت
بگیرد» گفت :چاه های مجاز در هر منطقه ای از قدمت
باالیی برخوردار است و در کنار هر چاه آب مجاز،
آرم شرکت و شماره اشتراک شش رقمی با رنگ آبی
حک شده است ،چاه های غیرمجاز نیز با رنگ قرمز
مشخص شده اند؛ درنتیجه اگر مردم چاهی بدون این
عالمت ها را در منطقه خود مشاهده کردند چاه
غیرمجاز شناسایی نشده است بنابراین اطالع رسانی
کنند تا رسیدگی های الزم در این زمینه صورت بگیرد.

تقدیر دبیر نظام صنفی کشاورزان شهرستان

سرخس از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و منطقه ای
خراسان رضوی ،علی اصغر صفائیان ،دبیر نظام
صنفی کشاورزان شهرستان سرخس با اهدای لوح
تقدیر به محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی همزان با فرارسیدن هفته صرفه
جویی در مصرف آب(یکم تا هفتم تیرماه) از زحمات و
تالش های وی و کارکنان شرکت تقدیر کرد.

فرماندار شهرستان خواف در بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از بند شهید
سالمی وسد سده این شهرستان مطرح کرد:

جاری /مردم چاه های غیرمجاز را به

شماره  30006394اطالع رسانی کنند

اراضی بستر رودخانههای تربتجام و باخرز

بند سالمی تفرج گاه مناسبی در دل کویر است
مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی
به همراه هیات همراه به
مناسبت گرامی داشت
هفته صرفه جویی در
مصرف آب (یکم تا 7تیرماه)
در سفر به شهرستان خواف
از سد سده و همچنین بند
انحرافی سالمی که بیش
از  700سال قدمت دارد
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،سنجرانی،
فرماندار شهرستان خواف در این مراسم با ارائه گزارشی
از میزان بارندگی و افزایش سطح آب بند سالمی گفت:
بند سالمی با عمق بیش از  18متر در داخل دره ،و
ارتفاع تاج  70متر ،طول تاج  214متر و سطح زیر آب
 50هکتار در هنگام بارندگی و پر آبی ،در  6کیلومتری
شرق سالمی قرار دارد ،عالوه بر تامین بخشی از
آب زراعی سالمی ،در تغذیه سفره آب زیر زمینی و
همچنین مالیم نمودن هوای سالمی تاثیر بسزایی دارد.
وی خاطر نشان کرد در صورت مساعدت و همکاری
مدیران صنایع و همچنین تشکل های کشاورزی
می توانیم با همکاری مدیریت امور منابع آب بخش
اعظم نیازهای آبی کشاورزی و صنعت این شهرستان را
با لوله گذاری از منطقه سالمی مرتفع کنیم .
وی با اشاره به قدمت  700ساله بند سالمی خاطر نشان
کرد :این منطقه خوش آب و هوا در دل کویر تفرج گاه

مناسبی برای گردشگران و طبیعت گران و کویر نوردان
است که در صورت سرمایه گذاری می تواند تبدیل به
یکی از مناطق گردشگری در استان شود.
سنجرانی در باره اهمیت سد سده که در  40کیلومتری
شهرستان خواف واقع شده گفت :سد سده این
شهرستان با هدف تغذیه مصنوعی سفره آب های
زیر زمینی ،ذخیره سیالب ها به منظور استفاده در امر
کشاورزی ،کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در
منطقه ،ایجاد امکانات تفریحی از دریاچه سد و تامین
حقابه برای مزارع پایین دست باظرفیت تقریباً 9
میلیون متر مکعب آب احداث شده است.
عالیی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در این بازدید قول مساعد داد تا مشکالت ابرسانی،
لوله گذاری و همچنین شناسایی راهکارهای مناسب
برای جلب سرمایه گذاری در این منطقه را مهیا کند.
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تعادل بخشی حقوق و مزایای مدیران شهرستانی انگیزه
خدمت رسانی را در شهرستان ها افزایش می دهد،
بنابراین ضروی است به منظور افزایش انگیزه در میان
مدیران شهرستانی برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در سفر به شهرستان خواف و
در گفت وگو با خاموشی مدیر امور منابع آب این
شهرستان با بیان این مطلب خواستار توجه و فعالیت
بیشتر در زمینه توسعه و حفظ و صیانت از منابع
آبی و رفع مشکالت آبرسانی به مناطق روستایی شد
و گفت :مدیران شهرستانی که انگیزه خدمت نداشته
باشند برکنار و مدیران با انگیزه ،پویا و فعال از مزایا
و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار خواهند شد .وی
خاطر نشان کرد :مدیران شهرستانی که به ادامه فعالیت
در شهرستان همت گمارند از اضافه کاری معادل مدیر
عامل بهره خواهند برد و همچنین شرکت در تامین
امکانات رفاهی برای این مدیران دریغ نخواهد ورزید.
وی ساختمان فعلی امور منابع آب خواف را در شأن
شرکت ندانست و خواستار بازسازی ،مرمت نمای
داخلی و بیرونی ساختمان شد و تصریح کرد :باید در
راستای احداث ساختمانی مجهز و با امکانات بیشتر
در جهت رفاه حال کارمندان تمهیدات الزم را اتخاذ
کنیم .در این بازدید خاموشی مدیر امور منابع آب با

رفع تصرف و آزادسازی  ۸هزار مترمربع از
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عالیی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خواف مطرح کرد:

حرکت به سمت کشاورزی مدرن و صنعتی /تامین آب شرب مرزنشینان و روستاییان اولویت اول
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
سفر به شهرستان خواف و نشست صمیمی با منتخبین
کشاورزان شهرستان خواف و شورای حفاظت منابع آب
این شهرستان که به مناسبت هفته صرفه جویی در
مصرف آب(یکم تا ۷تیرماه) برگزار شد گفت :تامین آب
شرب مرزنشینان و حل مشکالت آبرسانی به مناطق
روستایی اولویت اول ماست .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،عالیی در
پاسخ به انتقادات و درخواست های برخی از منتخبین
کشاورز که با حضور سنجرانی فرماندار و حجت السالم
مروی دادستان و جمع کثیری از مدیران شهری در
دفتر فرماندار برگزار شد از همه دست اندرکاران و
مجریان قانونی و تشکل های کشاورزی درخواست کرد
پیشنهادات و راهکارهای مناسب در راستای تامین آب
شرب ،کشاورزی و کنترل و مهار رواناب ها و همچنین
ممانعت از خروج آب به خارج از کشور را تهیه و در
اختیار مدیران اجرایی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی قرار دهند تا فرصت سوزی نشود .عالیی در این
نشست تصریح کرد :تامین آب صنعت و توسعه صنعتی
در کنار توسعه کشاورزی امکان پذیر است و ما باید
به سمت کشاورزی صنعتی پیش برویم .وی تاکید
کرد :کشاورزی گلخانه ای و همچنین توسعه شبکه
آبرسانی قطره ای و لوله گذاری از مناسب ترین راهکار
های صرفه جویی در مصرف آب در شهرستان هایی
است که با مشکالت و کمبود آب دسته و پنجه نرم
می کنند .وی خاطر نشان کرد :مخالف توسعه صنعت
در شهرستان ها نیستیم اما حاضر نیستیم رزق و روزی
کشاورزان و دامداران مناطق مرزی را به مخاطره
بیاندازیم .در این نشست همچنین بخشدار خواف از
ابرسانی و تامین آب شرب  ۱۵روستا با همت شرکت
آب منطقه ای و آب و فاضالب خراسان رضوی خبر
داد و گفت۴ :کیلومتر حفاری و یک و نیم کیلومتر
لوله گذاری برای تامین آب شرب دیگر مناطق انجام
شده است که برای تکمیل پروژه نیازمند اعتبارات جدید
هستیم .در این نشست همچنین برخی از کشاورزان
با ارئه گزارش به تشریح میزان خسارت ها در اثر

سیالب ها در منطقه پرداختند و عنوان کردند در
سال جاری در اثر وقوع سیالب بیش از  ۴۰۰میلیارد
ریال به اراضی کشاورزی خسارت وارد شده است و
بیش از  ۸۰۰دام تلف شده اند و متاسفانه سازمان ها و
ارگان های مرتبط پاسخگوی مشکالت نیستند .یکی
دیگر از منتخبین با اشاره به این که بیش از  ۸۰درصد
مردم این منطقه کشاورز و دامدار هستند به منظور
تقویت و صیانت از منابع ابی در این شهرستان و
جلوگیری از خسارت ها سیالبی خواستار احداث دیوار

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی مطرح کرد:

بازدید از  4هزار و  875حلقه چاه در استان

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی
گفت :از مجموع  16هزار  588حلقه چاه موجود تا
نیمه تیرماه  1399حدود  4هزار و  875حلقه چاه
بازدید شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان،
غالمرضا ممدوحی در رابطه با اهداف شرکت برای سال
جاری اظهار کرد :یکی از اهداف ما در سال جاری
بازدید از کلیه منابع آب زیرزمینی استان است.
وی تصریح کرد :درواقع این اقدام در برنامه ریزی منابع
در رابطه با میزان اضافه برداشت آب بسیار کمک کننده
است و از سویی دیگر با این کار می توان میزان برداشت
از منابع آب زیرزمینی استان را مدیریت کرد.
ممدوحی ادامه داد :یکی دیگر از اهداف ما نصب کنتور
بر روی چاه های آب فاقد کنتور است که از ابتدای
سال جاری تا تیرماه ،تعداد  95دستگاه کنتور حجمی
هوشمند توسط امورهای منابع آب پیگیری شده و

متقاضیان با هزینه خود کنتورها را خریداری کرده و
در صدد نسب آن هستند.

ساحلی در بدو ورود به شهرستان خواف شد .یکی دیگر
از منتخبین عنوان کرد :الیروبی و بازگشایی مسیل ها
و بستر رودخانه ها به کندی پیش رفت بطوری که
الیروبی هنگام وقوع سیالب و به سختی صورت گرفت
و سبب تخریب بیش از  ۳۰۰هکتار از اراضی کشاورزی
شد .عالیی در این زمینه خواستار توجه بیشتر مدیران
اجرایی شرکت آب منطقه ای شد .همچنین منتخبین
مسایل مربوط به شرکت مروارید دشت سالمی در
خصوص حفر چاه و برداشت آب های زیرزمینی و انتقال
آب سد ها و ایجاد ضرر و زیان به بخش کشاورزی را
مطرح که در این زمینه مقرر شد گزراش های مستند
توسط منتخبین به شرکت ارایه و راهکارهای مناسب
در راستای رفع این مشکل صورت گیرد .در پایان این
نشست به مناسبت گرامی داشت هفته قوه قضاییه
از حجت االسالم مروی دادستان شهرستان خواف با
اهدای لوح تقدیر و قدر دانی شد.
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خواف ،تهیه و تصویب و ابالغ شده است .در این سند
منابع و مصارف آب شهرستان و برنامه سازگاری با کم
آبی تا افق های  1405و  1420تصویب شده است .این
سند نقشه راه ما تا  1420است .توسعه باید پایدار و
همخوان با محیط زیست باشد.
 -2تامین آب صنایع و معادن سنگان خواف در 3
مرحله کوتاه ،میان و بلند مدت باید اجرا شود.
در کوتاه مدت باید منابع آب کشاورزی منطقه که
صرف کشاورزی سنتی پرزحمت و مشقت و کم بازده
و بهره است را مدیریت کنیم .در این راستا باید طرحی
توسط فرهیختگان و دانشگاهیان با حضور موثر فرماندار
محترم ،نمایندگان کشاورزان عزیز ،مدیران ارشد آب،
جهاد کشاورزی ،صمت و محیط زیست و مدیران
صنایع معدنی شهرستان تهیه شود .در این طرح با
اعتبار صنایع معدنی شهرک های گلخانه ای در هر
روستا و در دشت های خواف و زوزن ساخته خواهد
شد و پس از آموزش های الزم به کشاورزان متناسب با
سهمشان از منابع آبی منطقه واگذار خواهد گردید .آب
صرفه جویی شده از این محل به صنایع معدنی اختصاص
داده خواهد شد .با اجرای این طرح در شهرستان خواف
کشاورزی و دامداری مدرن و توسعه یافته با بیشترین
بهره و بازده ایجاد خواهد شد .دامداران و کشاورزان
مرز نشین ما به شیوه گلخانه ای و دامداری مدرن با
تولید درآمد بیشتر ،مصرف آب کمتر و زحمت و سختی
بسیار کمتری رفاه و رضایت روز افزونی خواهند داشت.
آب مورد نیاز صنایع معدنی هم با دانش روز و ابزار
و تکنولوژی مدرن و بازچرخانی و استفاده چندباره از
آن در کوتاه مدت تامین خواهد گردید .همچنین مهار
منابع آب های سطحی دشت های خواف و زوزن پس
از مطالعات الزم در دستورکار باشد .ایجاد شرکت های
جدید صنایع معدنی تا تامین آب واحدهای موجود باید
متوقف شود.
در میان مدت مطالعه و اجرای طرح های انتقال
پساب های تصفیه شده شهری به سنگان می تواند
کارساز باشد.
در بلند مدت باید طرح شیرین سازی و انتقال آب از
دریای عمان به شرق کشور به جدیت پیگیری شود و
صنایع معدنی سنگان در این طرح عظیم حیاتی نقش
برجسته ای بر عهده گیرند .بر مبنای مطالعات آینده
پژوهی و پیآمدهای تغییرات آب و هوایی و گرم شدن

عالیی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان درگز:

سند سازگاری با کم آبی و برش شهرستانی آن باید با مشارکت مردم ،جدی اجرا شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
ادامه سفرهای شهرستانی خود اینبار طی سفر یک
روزه به همراه هیئت همراه به درگز با حضور در جلسه
شورای حفاظت از منابع آب شهرستان درگز ضمن
تبریک والدت حضرت امام رضا(ع) با بیان وضعیت
منابع آبی شهرستان گفت :ما چند خط قرمز داریم اول
این که عدم قطع آب آشامیدنی شهر و روستا و حل
مسایل و مشکالت و تامین آب شرب در کمترین زمان
ممکن انجام شود و بعد اجرای سند سازگاری و برش
شهرستانی با شدت و دقت و با مشارکت مردم باید اجرا
شود .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی« ،عالیی» با تاکید بر مدیریت آب گفت:
مدیریت آب باید مشارکتی باشد و مردم و ذینفعان و
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت »:راه نجات دشت خواف مدیریت مشارکتی با
حضور همه شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در
مدیریت دشت و به ویژه تشکل های قانونی کشاورزی،
معدنی ،صنعتی و زیست محیطی است».
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در نشست های «کارگروه
سازگاری با کم آبی» و «تامین آب صنایع و معادن
شهرستان خواف» گفت :خداوند بزرگ را شکرگزاریم
که به این سرزمین معادن عظیم سنگ آهن و فلزات
کم یاب سنگان را عطا فرموده است .باید قدر این
سرمایه عظیم ملی را بدانیم و برای توسعه شهرستان،
استان ،شرق کشور و ایران از آن بدرستی و پایدار
بهره برداری کنیم .در این راستا چند نکته بسیار مهم
و کلیدی است که حتما باید رعایت شود و گرنه توسعه
ناپایدار و ناقصی شکل خواهد گرفت که نه تنها منابع را
هدر خواهد داد که محیط زیست بسیار شکننده منطقه
را تخریب و نارضایتی گسترده ای ایجاد خواهد کرد.
عالیی با اذعان بر اینکه شرق استان خراسان رضوی
و شهرستان خواف ،سرزمین کم آب و خشکی با
مردم سخت کوشی است که در طول هزاران سال
تمدن شکوفا و شکوهمندی را با سازگاری با کم آبی
و همراهی با بادها و طوفان های آن ایجاد کرده اند؛
گفت :مبانی این تمدن را که بر مبنای سازگاری با کم
آبی شکل گرفته است را نباید بر هم بزنیم.
وی تاکید کرد :مردمان مرز نشین ما با حضورشان در
مناطق مرزی حافظان حقیقی و واقعی امنیت ملی
هستند .آنها با ماندن و زندگی در مرزهایمان امنیت ما
و حفاظت از این آب و خاک را بر عهده داشته و دارند.
هر سیاست و راهبرد و کاری که این عزیزان را ناراضی
کند ،به تولید کشاورزی و دامداری آن ها آسیب بزند
و سبب کوچ آنان از مناطق مرزی شود بدون شک بر
پیکره پرشکوه امنیت ملی ما رخنه ای ایجاد خواهد
کرد .بنابراین برای حل این موضوع می توانیم با
مدیریت مشارکتی و حضور موثر همه شخصیت های
حقیقی و حقوقی منطقه ،به ویژه کشاورزان و دامداران
و مدیران صنایع معدنی و دانشگاهیان و فرهیختگان
محلی سند دشت پایدار و توسعه یافته خواف را تهیه
کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
در این سند باید محورهای زیر گنجانده شود:
 -1سند همیاران آب ،سازگاری با کم آبی شهرستان

دشت خواف ،دشت پایدار توسعه یافته با مردمی توانمند ،راضی و سخت کوش

زمین ،آینده منطقه و ماندگاری و پایداری آن به اجرای
درست و بهره برداری از این طرح عظیم وابسته است.
مسئله بسیار مهم تاثیر استخراج معادن و جانمایی
محلی برای باطله ها باید بدقت بررسی شود تا خدای
نکرده بی توجهی به این مهم در آینده منابع آب اندک
را آلوده نکند.
در تامین نیاز منابع انسانی صنایع معدنی باید نیروهای
بومی اولویت داشته باشند.
بخش قابل توجهی از درآمد صنایع معدنی خواف باید
صرف توسعه شهرستان شود .طرح توسعه شهرستان
خواف و توزیع مناسب زیرساخت ها همخوان با محیط
زیست منطقه باید با کمک مردم عزیز مرز نشین ما
تهیه و اجرا شود.
عالیی در انتها از سنجرانی ،فرماندار شهرستان خواف،
دادستان و نهاهای امنیتی ،نظامی و انتظامی و مردم
عزیز مرز نشین شهرستان خواف تشکر و قدردانی کرد.
در این جلسه با پیشنهاد محمد عالیی مبنی بر تشکیل
کارگروهی برای اجرای پیشنهادات یادشده به ریاست
فرماندار و عضویت دادستان ،مدیر عامل آب منطقه ای،
ریاست سازمان جهاد کشاورزی ،مدیران کل صمت و
منابع طبیعی و نمایندگان کشاورزان موافقت و قرار شد
هر یک ماه این کارگروه تشکیل جلسه دهد و اجرایی
شدن پیشنهادات پیگیری شود.
فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،
شهردار ،بخشدار مرکزی نوخندان ،چاپشلو و جمعی
دیگر از مسئوالن حضور داشتند به بحث و بررسی و
پرسش و پاسخ مسائل و مشکالت پیرامون آب پرداخته
شد.

 ۹۰حلقه چاه غیرمجاز آب در فریآباد
باخرز مسدود شد

همه کسانی که تاثیرگذارند باید در فرآیند مدیریت
نقش داشته باشند و احساس مسئولیت کنند و باید
پای کار بیایند تا بتوانیم مسئله را حل کنیم .وی افزود:
با همین نگاه سند سازگاری با کم آبی تهیه و تصویب
شد تا با کمک همه و کشاورزان بتوانیم مدیریت کنیم.
در این جلسه که مدیران و مسئوالن شهرستان از جمله
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برگزاری جلسه افزایش مشارکت بهره برداران در استفاده از شبکه انتقال آب سد دوستی در سرخس
جلسه افزایش مشارکت بهره برداران
در بهرهبرداری از شبکه انتقال آب
سد دوستی در سرخس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی ،مدیر
امور منابع آب سرخس با اعالم این
خبر گفت :جلسه افزایش مشارکت
بهرهبرداران از شبکه آبیاری سد
دوستی با حضور «فرهاد پاک نیا»
مدیر مشارکتهای مردمی و مشاور
مدیرعامل شرکت آب منطقهای
آذربایجان شرقی ،ترشیزی مدیر
مشارکتهای مردمی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،غالمرضا اللوی نایب رئیس
شورای استان خراسان ،علیاصغر صفائیان دبیر نظام
صنفی کشاورزی سرخس ،پیمانکار و مشاور شبکه و
مدیران تعاونیهای آببران در دفتر امور آب سرخس
برگزار شد« .عبادی نژاد» تصریح کرد :شبکه انتقال آب
سد دوستی که یکی از بزرگترین شبکههای انتقال آب
شرق کشور می باشد ،متاسفانه به خاطر نبود اعتبارات
دولتی پس از گذشت یک دهه از احداث آن هنوز
تکمیل نشده و تقسیم آب توسط این شبکه با مشکالت
فراوانی صورت میگیرد و همچنین در کنار مشکالت
و نواقص شبکه تعاونیهای آببران هم علیرغم اینکه
در ابتدا تصور می شد که با تشکیل آنها کمکی برای
تقسیم آب و نگهداری شبکه خواهد شد متاسفانه نقش
خود را به درستی ایفا نکردند و همه این مشکالت باعث
شد تا کشاورزان نتوانند استفاده الزم را ازشبکه دوستی

ببرند .وی افزود :به همین منظور آب منطقهای خراسان
با دعوت از مدیر مشارکتهای مردمی آذربایجان شرقی
جهت استفاده از تجربیات ایشان در ساماندهی شبکه
سهند در آذربایجان شرقی در دشت سرخس هم از آن
مدل اجرایی استفاده نماییم .در ادامه «ترشیزی» مدیر
مشارکت های مردمی» شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی گفت :عدم ساماندهی تعاونیها از یک سو و
مشکالتی که در سالهای گذشته گریبانگیر سازمان
بوده باعث شده تا شبکه انتقال آب سد دوستی به
سرانجام الزم نرسد .وی افزود :امیدواریم بتوانیم با
عنایت به مشکالت اقتصادی دولت وبا همکاری مردم
و تعاونیها بتوانیم بخشی از مشکالت را رفع نماییم.
در ادامه «فرهاد پاکنیا» مدیر مشارکتهای مردمی
شرکت آب منطقهای آذربایجان با تشکر از تشکیل این
جلسه گفت :امیدوارم بتوانم تجربیاتی که در ساماندهی

سند سازگاری با کم آبی نقشه راه مدیریت آب در استان است که همه باید در این مسیر
حرکت کنند

مدیر عامل شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی
در ارتباط ویدیو کنفرانس با
ریاست و اساتید دانشگاه حکیم
سبزواری پیرامون مدیریت آب ،چالش ها و تهدیدات
آن بیان کرد :سند سازگاری با کم آبی نقشه راه
مدیریت آب در استان است که همه باید در این مسیر
حرکت کنند
وی شاخصهای اصلی این سند راهبردی را به شرح
زیر اعالم نمود  -۱ :مبنای سند ،مشارکت همه
شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در مدیریت آب
و به ویژه کشاورران ،دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه
در تصمیم سازی ،تصمیم گیری ،اجرا و بهره برداری
از منابع آب است -۲ .همه بر مبنای خرد جمعی و
اقناع کارشناسی به درک و فهم و زبان مشترکی از
آب ،مدیریت ،کمبودها و چالش ها و تهدیدها و فرصت
های ان با مطالعات آینده پژوهی برسیم -۳ .باور
کنیم که بزرگ ترین رمز و راز ماندگاری نیاکانمان
و پایداری ما و فرزندانمان در این سرزمین خشک و
کم آب سازگاری با کم آبی است -۴ .توسعه ناپایدار
و ناهمخوان با ظرفیت های زیست محیطی هدر دادن
منابع ،سرمایه و زمان است که کانون های بحرانی و
غده های چرکینی را برجای می گذارد -۵ .در دشت
های ممنوع و بحرانی نباید هیچ آب جدیدی برای هیچ

نیازی تخصیص داده شود .باید تامین نیازهای آب
برای توسعه جمعیت و صنعت و خدمات از تخصیص
های داده شده به کشاورزان با رضایت کشاورز اصالح
تخصیص داده شود -۶ .بازار آب باید بدون دخالت دولت
فعال شود تا مدیریت آب روز بروز شفاف تر ،خردمندانه
تر ،کارآمدتر و مشارکتی تر شود و یارانه های پنهان و
آشکار آب ،که بسیار نادرست و نابجا و ناکارامد است ،را
حذف کنیم -۷ .شرکت آب منطقه ای باور دارد که در
سازگاری با کم آبی و اجرای پیوست های اجتماعیش
دانشگاه ها ،استادان و فرهیختگان دلسوز نقش بسیار
پررنگ ،کارآمد و بی مانندی دارند که باید کاری کرد
که هرچه زودتر آن را به بهترین شکل ارائه دهند-۸ .
هرچند خدا را شکر شرکت آب منطقه ای در سال
 ۱۳۹۸توانست در سازگاری با کم آبی به دست آورهای
بسیار ارزنده و گرانقدر و بی مانندی دست یابد ولی
اینهمه گام نخست است و را پر از سنگالخ و خار
مغیالن .ولی با لطف خدا و مدیریت مشارکتی باید راه
را رفت .پس از ان ریاست دانشگاه و استادان باورها و
نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.
در پایان تفاهم نامه ای تهیه و مورد تایید طرفین قرار
گرفت .قرار شد که هر  ۴۵روز یکبار این نشست ویدئو
کنفرانسی برای اجرای مفاد تفاهم نامه برگزار شود.

ادامه اللوی نایب رئیس شورای استان خراسان رضوی
با تشکر از شرکت آب منطقهای در تشکیل این جلسه
به بیان بخشی از مشکالت مردم گفت :متاسفانه پس
از چندین سال از احداث سد دوستی هنوز حقالسهم
مردم از این سد مشخص نیست و هیچ یک از کشاورزان
سند حقابه ندارند .وی گفت :آستان قدس به عنوان
مدعی مالکیت باید در این جلسات حضور داشته باشد.
و نقش خود را به عنوان بزرگ مالک اجرا نماید تا
مشخص شود تا چه سهمی در تکمیل این پروژه دارد.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا این
جلسات استمرار داشته باشد و بازنگری در اولویتبندی
تکمیل شبکه و رفع نواقص قبلی شبکه با حضور مجری
طرح ،مشاور ،امور آب ،آستان قدس ،جهاد کشاورزی و
نمایندگان کشاورزان صورت پذیرد.
فرزند همکار بازنشسته شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی:

استاد علوم پزشکی مشهد در جمع یک
درصد دانشمندان برتر پُراستناد جهان

براساس آخرین نتایج
رتبه بندی ESI(.
Essential Ssciece
)I n d i c a t o r E
دوازدهمین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد به جمع یک درصد دانشمندان برتر پُراستناد
جهان پیوست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،دکتر «رامین رضایی» عضو هیات
علمی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد توانست در بهار سال  2020در حوزه موضوعی
داروشناسی و سم شناسی در جمع دانشمندان یک
درصد پُراستناد برتر -رتبه بندی شاخص های بنیادین
علم ESI -قرار گیرد .در نتیجه تعداد اعضای هیات
علمی دانشگاه حاضر در جمع یک درصد پراستناد برتر
دانشمندان جهان ،در طی هشت ماه اخیر از  7به12
نفر افزایش یافت.
در دنیای علم ،تعداد استنادات (تعداد مواردی که به
یک مقالهی علمی ارجاع داده شده است) بعنوان معیار
سنجش کیفیت مقاالت چاپ شده ،به شمار میرود.
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شبکه سهند و آقداشلو داشتیم را
در دشت سرخس هم اجراکنیم
تا بتوانیم خروجی و برداشت و
بهرهبرداری بهتری داشته باشیم.
وی با توضیح کارهای انجام شده
در شبکه سهند گفت :متاسفانه در
حال حاضر مشکالت اقتصادی و
نبود منابع مالی امکان اینکه دولت
به تنهایی بتواند تمام مشکالت را
برطرف نماید نیست انشاءاهلل بتوانیم
با کمک خود بهرهبرداران که متولی
اصلی شبکه هستید سر و سامانی
به شبکه سد دوستی بدهیم .در

شماره یکصد و نود و چهار (تیر ماه )1399

در دومین جلسه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال  1399مطرح شد:

رفتار محترمانه سرلوحه کار همکاران باشد  /نارسایی در هر بخش به کل شرکت خدشه می زند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در دومین جلسه کمیته سالمت
اداری و صیانت از حقوق مردم در سال

 ۱۳۹۹گفت :در هر قسمت از شرکت که نارسایی و مشکلی پیش بیاید همه خود را موظف به رفع و مرتفع کردن
معضل با حفظ کرامت انسانی و برخورد محترمانه بدانند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی با اشاره به اینکه با تالش همکاران،
کل نامه های بی پاسخ اداره به رقم انگشت شماری رسیده است گفت :خوشبختانه دستگاه های نظارتی از عملکرد
شرکت در زمینه پاسخگویی مناسب و سریع به شکایات تقدیر کرده اند.
وی افزود :با توجه به اولویت پیشگیری از تخلفات ،اگر در جایی انحرافی از ضوابط مشاهده گردید  ،قبل از تبدیل

تالش برای تحقق مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب
در جلسهای که با حضور معاون و مدیر حفاظت و
بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،مدیر
امور منابع آب کاشمر و نمایندگان نظامهای صنفی
کشاورزی شهرستانهای بردسکن و خلیلآباد برگزارشد
درخصوص نحوه همکاری و نیز مفاد تفاهمنامه مورد
نظر بحث و تبادلنظر گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی« ،ممدوحی» مدیر حفاظت و بهرهبرداری این
شرکت با اشاره به اهمیت رویکرد مشارکتی در حفاظت
و بهرهبرداری از منابع آب افزود :آب منطقهای تمام
تالش خود را به کار میگیرد تا بتواند از نقطه نظرات،
پیشنهادات و نیز توان نظام صنفی کشاورزی در ایجاد
فهم مشترک درخصوص لزوم حفاظت و بهرهبرداری
بهینه از منابع آبی با بهرهبرداران استفاده نماید .در
ادامه «مزروعی» دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی
بردسکن نیز بابیان ضرورت مشارکت بهرهبرداران در
مدیریت منابع آبی موجود ،در نظر گرفتن شرایط
اقلیمی منطقه در برنامه ریزیهای شرکت را دارای

مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی قدردانی کرد

فرمانده مرزبانی استان
خراسان رضوی با
ارسال نامهای به
استاندار از زحمات
مساعدتهای
و
اهمیت فراوان برشمرد« .ناصری» دبیر اجرایی نظام
صنفی کشاورزی خلیلآباد نیز ضمن اعالم آمادگی
همکاری در این خصوص گفت :خوشبختانه امروزه
صرفهجویی در مصرف آب تبدیل به یک فرهنگ شده
است و کشاورزان بیش از پیش قدر این منبع ارزشمند
را میدانند ،لذا انتظار میرود با فرآهم آوردن زمینه
همکاری بهرهبرداران بخش کشاورزی در مدیریت منابع
آب تصمیمات خاص این منطقه در جهت توزیع عادالنه
آب گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان در صدور مجوز
حفر چاه برای تامین آب مورد نیاز مرزبانی استان
قدردانی کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی ،سرتیپ دوم پاسدار «ماشاهلل
جاننثار» در این پیام با اشاره به مصوبه نهمین جلسه
شورای تامین استان برای تامین آب مورد نیاز مرزبانی
از «محمد عالیی» مدیرعامل شرکت آب منطقهای
تشکر کرد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است با حفر این چاه مشکل
تامین آب شرب پاسگاههای مرزی تایباد در مرز
افغانستان حل میشود.

غیر مجاز ،رفع مشکالت و تامین آب شرب مورد نیاز
شهروندان به خصوص مناطق روستایی تاکید کرد .وی
افزود :در این دیدار دادستان حکم تخریب ساخت و
سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه های 2
روستای چرم و چنار را صادر کرد .فرزانه خاطر نشان
کرد :عملیات بازگشایی حریم و بستر مسیل ها و
رودخانه ها در شهرستان کالت با جدیت ادامه خواهد
داشت و خوشبختانه با توجه به تالش همکاران در
بازگشایی و حل مشکل اهالی روستاهای شهرستان
کالت تا کنون بخش اعظمی از اقدامات ضروری
انجام شده است که امیدواریم با تزریق بودجه سایر
طرح ها و پروژه ها در دست اقدام تا قبل از فرا رسیدن
بارش های زمستانی در منطقه به پایان برسد.

عملیات شناسایی و توقیف تانکرهای حمل

دستور دادستان برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها در  2روستا
مدیر امور منابع
شهرستان
آب
کالت از دستور
برای
دادستان
تخریب ساخت و
سازهای غیر مجاز
در حریم و بستر رودخانه های این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مصطفی فرزانه با اعالم این خبر گفت :طی
دیدار با محسن علیزاده ،دادستان این شهرستان ضمن
ارائه گزارش کاملی از عملکرد امور آب بر همکاری و
تعامل دستگاه قضا با امور منابع آب برای رفع تصرف
حریم و بستر رودخانه ها و تخریب ساخت و سازهای

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از

آب غیر مجاز از قنات منزل آباد مشهد

11

شدن آن به تخلف ،موضوع با ارائه شواهد و دالیل به مدیر مربوطه جهت تذکر به فرد مورد نظر،گوشزد شود .در مراحل بعد و درصورت احراز تخلف ،با حفظ رازداری موارد به
حوزه های نظارتی شرکت یعنی دفتر حراست و امور محرمانه و گروه بازرسی و مدیریت عملکرد منعکس گردد.
عالیی با اذعان بر اینکه مدیریت بدون تدبیر ،جامعه و نظام را با مشکل مواجه می سازد ،خاطر نشان کرد ،شرکت را برای کسانیکه قصد تخلف دارند ناامن کنید.
وی تاکید کرد :کلیه معاونین ،مدیران وکارکنان موظف به همکاری با بازرسین شرکت هستند و عدم همکاری به عنوان نمره منفی در ارزیابی آنها لحاظ خواهد شد.
در این جلسه امیرحسین فرزاد ،جانشین گروه بازرسی و مدیریت عملکرد ،ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبل کمیته و پیگیری های انجام شده در مورد آنها گفت :کارگروه
تنقیح قوانین و مقررات با محوریت دفتر حقوقی شرکت و به منظور شناسایی قوانین و مقررات دست و پاگیر و ارائه پیشنهاد اقدامات اصالحی جهت انعکاس به شرکت مادر
تخصصی مدیریت منابع آب ایران تشکیل شده است.
فرزاد در ادامه با اشاره به اهمیت شناسایی گلوگاه های فساد و نقاط آسیب پذیر حوزه های مختلف شرکت افزود :اقدامات الزم درخصوص شناسایی نقاط آسیب پذیر شرکت
انجام شده که پس از جمع بندی و طرح در کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم و با توجه به الزامات موجود ،اصالح و رفع حداقل دو مورد از آنها در سال 1399
در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از تدوین دستورالعمل نحوه انتصاب بازرسین طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ،روش اجرایی نظام سوت زنی و جدول بازرسی های برنامه ای سال
 1399که توسط بازرسین ویژه شرکت انجام خواهد شد ،خبر داد.
در این جلسه همچنین برای انتخاب بازرسین ویژه شرکت و انتخاب بازرس شرکت در موضوع مواد  91و  92قانون مدیریت خدمات کشوری ،تصمیم گیری شد.

شماره یکصد و نود و چهار (تیر ماه )1399

مدیر امور منابع آب سبزوار از برگزاری نشست هم اندیشی مسیر توسعه صنعتی و معدنی در این شهرستان خبر داد:

صنایع کم آب طلب در اولویت اجرای طرح های صنعتی سبزوار قرار گرفت

عدم توجه به طرح آمایش و ظرفیت های خدادادی
و انسانی منطقه است .وی تصریح کرد :بهترین اقدام
این است که متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل موجود،
برنامه ها و طرح های سود بازده را اجرایی و عملیاتی
کنیم .وی با بیان اینکه سبزوار دارای ظرفیتهای
خوبی در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی است،
افزود :یکی از برنامههای ما در راستای توسعه
شهرستان پیگیری برای ایجاد زمینههای رشد صنعتی
در این شهرستان است .فرماندار ویژه سبزوار وجود
مراکز علمی و آموزشی در سبزوار را غنیمتی برای
توسعه منطقه ذکر کرد و گفت :حضور بیش از ۳۰
هزار دانشجو و  800عضو هیات علمی در سبزوار در
برقراری ارتباط موثر دانشگاهها با بخش های مختلف
منجر به توسعه و پیشرفت جامعه می شود .بهروز
محبی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای
اسالمی در ادامه این نشست گفت :باید در شهرستان

ها صنایعی ایجاد شود که زیر ساخت های آنها آماده
باشد و اشتغال زایی داشته باشد .وی با اشاره به این
که باید امور محوله را به سرعت انجام و موانع را به نحو
شایسته و قانونی مرتفع ساخت افزود :استفاده از همه
ظرفیت ها و استعدادهای منطقه در احداث صنایع
مورد توجه قرار گیرد .علی اصغر عنابستانی دیگر
نماینده مردم سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب ،داورزن
و ششتمد در این نشست درباره توسعه صنعت و حفظ
منابع آبی مطالبی را بیان کرد و افزود :در رابطه با
توسعه صنعت باید به حفظ منابع طبیعی و منابع
آبی هم توجه کرد و استعالمات الزم از اداره منابع
طبیعی و امور منابع آب اخذ گردد تا در زمان اجرا
به مشکل برخورد نکنیم .وی تصریح کرد :در راستای
به فعل رساندن ظرفیت ها ،باید مدیران و مسئوالن
تمام تالش خود را به کار گیرند .مولوی رییس دانشگاه
حکیم سبزواری نیز درخصوص توسعه دولت الکترونیک
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مدیر امور منابع آب شهرستان سبزوار از برگزاری نشست هم اندیشی مسیر
توسعه صنعتی و معدنی شهرستان سبزوار با حضورحجت االسالم مقیسه امام
جمعه ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،معاون استاندار و فرمانداری ویژه
شهرستان ،مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی ،رییس و اعضای هیات
علمی دانشگاه حکیم سبزواری ،نخبگان ،سرمایه گذاران و جمع کثیری از
فعاالن اقتصادی در سالن اجتماعات حکیم سبزواری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد ثابتی
مقدم درباره برگزاری این نشست گفت :طرح مشکالت و موانع ،با فرصت هایی از
توسعه صنعتی و معدنی ،پیشنهادات ،ایجاد طوفان فکری و احداث کارخانجات و
صنایع کم آب طلب از جمله مهمترین اهداف برگزاری این نشست بود .بر اساس
این گزارش در ابتدای این جلسه معاون استاندار و فرمانداری ویژه شهرستان
سبزوار درباره استفاده از همه ظرفیت های شهرستان برای توسعه یافتگی
صنعت مطالبی را بیان کرد و گفت :بهترین رویکرد کالن در کشور و شهرستان
ها توجه به ظرفیت ها و آمایش است .که البته عدم توجه به طرح آمایش
مشکالتی را هم بوجود آورده است .احمد برادران افزود :مشکل در سنوات قبل
مطالبی را بیان و گفت :توسعه دولت الکترونیک باید
در دستور کار قرار گیرد .وی افزود :جهانی فکر کنیم
و محلی توسعه دهیم و از همه متخصصان و کار بلدان
برای توسعه یافتگی کمک بگیریم .وی تصریح کرد:
باال بردن سطح دانش و آگاهی و ارتباط با مخاطبان
و ذینفعان مختلف و همچنین ارج نهادن به بزرگان
صنعت و ایجاد انگیزه در نسلهای جدید برای ایجاد
حرکات بهتر میتواند از کارکردهای مهم توسعه یافتگی
باشد .وی از آمادگی و همکاری اعضای هیات علمی
و دانشجویان این دانشگاه در راستای توسعه صنعتی
و معدنی در شهرستان سبزوار خبر داد .در پایان این
نشست آرا و پیشنهادات مطرح شده جمع بندی و برای
بررسی تخصصی و علمی به کمیته ارزیابی تخصصی
ارسال و مقرر شد در اجرای طرح های صنعتی اولویت
با صنایع کم آب طلب و صنایعی که آب مصرفی را قابل
باز چرخانی دارند مد نظر قرار داد.

نشست پرسش و پاسخ صریح مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با ارباب رجوع
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در مالقات عمومی به موضوعات
مطرح شده از جمله :برقی کردن موتورهای چاه های آب کشاورزی ،خسارت های اضافه برداشت از چاه های
کشاورزی در زمینه بخشودگی و تقسیط ،کاهش دبی پروانه چاه های آب کشاورزی و همچنین بررسی گزارش
برداشت آب از چاه های فاقد پروانه پرداخت .وی در ادامه ضمن پاسخ گویی و رفع مشکالت و خواسته های
ارباب رجوع که برخی از مناطق دور دست در این جلسه حضور داشتند گفت :تکریم ارباب رجوع و حل مشکالت
آنان در این شرایط سخت اقتصادی که شیوع ویروس
کرونا محیط آرامش بخش را از مردم گرفته است واجب
و ضروری است .وی افزود :در این شرایط باید همه
دست به دست هم دهیم تا ضمن حفظ منافع ملی در
راستای کمک و یاری به یکدیگر آستین همت را باال
بزنیم .عالیی خاطر نشان کرد :پاسخ گویی و حل قانونی
مشکالت شهروندان وظیفه تک تک مدیران است و من
به عنوان سکان دار و هدایت کننده تصمیم گیری ها
معتقدم همه ما خادمان شهروندان هستیم.
وی خاطر نشان کرد :متاسفانه در حال حاضر مشکالت
اقتصادی و نبود منابع مالی امکان اینکه دولت به
تنهایی بتواند تمام مشکالت را برطرف کند نیست
ان شاءاهلل بتوانیم با کمک خود بهرهبرداران که متولی
اصلی هستند به شبکه های آبرسانی و تامین آب مورد
نیاز بخش های کشاورزی،صنعت و آب شرب سرو

سامان بدهیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:
مشکل بحران آب بسیار جدی است و باید با همیاری
و همراهی همه مردم این بحران را مدیریت کنیم .وی
با اشاره به اینکه باید برداشت های آبی معقوالنه ای از
طبیعت داشته باشیم گفت :معتقدم دولت به تنهایی
نمی تواند بحران آب را مدیریت کند ما باید با کمک
تشکل های مردمی و همچنین به کمک اساتید برجسته
در این حوزه بحران کم آبی و خشکسالی را مدیریت
کنیم .عالیی همچنین هم اندیشی ،زبان مشترک و
منطقی بین مسئوالن و کشاورزان ،رسیدن به درک
واحد از مدیریت آب را از جمله فرصت های مغتنمی
دانست که باید مد نظر همگان قرار گیرد.

محمدامین نثاری فرزند همکار شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی موفق به کسب رتبه نخست المپیاد ریاضی در
استان و جزو  6نفر برتر در کشور شده است
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حکم عضویت معاون محترم حفاظت و بهره
برداری شرکت آب منطقه ای خراسان

رضوی در کارگروه تدوین دستورالعمل

اجرایی ماده  12قانون توزیع عادالنه آب

کسب رتبه عالی گروه آمار شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در این
ارزیابی که هر ساله
توسط سازمان مدیریت و

حکم عضویت مدیر محترم دفتر حفاظت و

بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در کارگروه راهبری پروژه کنتور

گفت وگوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با سیمای استان
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برنامه ریزی استان بین دستگاه ها و سازمان های
استان بر اساس شاخص های اعالمی در تدوین سالنامه
آماری که مرجع رسمی اطالعات آماری برنامه ریزان،
تصمیم گیران ،پژوهشگران جریان برنامه های توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان است گروه آمار
آب منطقه ای حائز کسب رتبه عالی گردید .در این
راستا دکتر جمشیدی طی نامه ای خواستار تقدیر از
سید حسین شمس زاده رئیس گروه آمار شرکت آب
منطقه ای شد.
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طراحی و اجرای سیستم تحلیل و نمایش داده های مکانی و زمانی به منظور
پایش آب های سطحی
پژوهشگر :سیدحمیدرضا مدنی
مجری :دانشگاه عالی دفاع ملی
ناظرین :مرتضی لطفی ابرده و سحرخزاعی
کارفرما :شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

شرایط خاص صورت می پذیرد .این در حالی است که
در حوزه منابع آب و بویژه رخداد های ناگهانی آب
سطحی گاهی نیاز به تحلیل های لحظه ای اطالعات
پایگاه های داده و تصمیم گیری بر روی آن ها می باشد،
ایجاد یک نرم افزار با قابلیت تحلیل خودکار اطالعات
و بروزرسانی خودکار تحلیل های گذشته امکان بررسی
و تصمیم گیری مدیران بخش منابع آب را تا حد قابل
توجهی افزایش داده و از اتالف وقت مدیران جلوگیری
می نماید و سبب بهبود تصمیم گیری ها به علت
افزایش تمرکز بر روی مباحث مدیریتی می گردد .این
پروژه زمانی پراهمیت تر خواهد شد که شرایط بحرانی
وجود داشته باشد و عمال در این شرایط نبود چنین
ابزاری کامال مشهود می باشد

نتایج و یافته ها:
ایجاد بسترنمایش سریع اطالعات
امکان تحلیل اطالعات به شیوه بصری که موجوب
سادگی و تسریع تحلیل خواهد شد
امکان گزارش گیری سریع
دردسترس بودن اطالعات تحلیل شده

نکات برجسته پژوهش:
محیط گرافیکی ساده و کاربرپسند بر بستر GIS
امکان مقایسه و خطایابی بصری داده های توسط
کارشناسان
امکان نمایش اطالعات خام در قالب گرافیکی و امکان
تحلیل داده ها در سطح استانی
محاسبات خشکسالی با داده های روز و امکان ایجاد
بستر تصمیم گیری سریع و کارآمد برای مدیران

ضرورت و هدف از انجام کار:
استفاده از  GISمی تواند تحلیل اطالعات را تا حد
زیادی ملموستر و قابل درکتر گرداند .از طرفی
اصلی ترین چالش بخش مدیریتی منابع آب حجم
زیاد داده ها بصورت جداول و لیست ها می باشد که
عمال امکان بررسی و تحلیل توسط مدیران را گرفته و
تصمیم گیری ها فقط بر روی تحلیل کارشناسان صورت
می پذیرد .همچنین امکان تحلیل های مختلف داده ها
توسط کاربر به علت حجم باالی داده ها عمال وجود
ندارد لذا تحلیل ها بصورت محدود و صرفا برای

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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روش انجام پژوهش:
جمع آوری و همگام سازی داده ها
یکپارچه سازی دیتابیس داده ها
اتصال خودکار دیتابیس جدید به داده های روز
ایجاد تحلیل کننده داده ها
ایجاد الیه های GIS
تلفیق الیه های GIS
ایجاد GUI
ارتباط  GUIو نمایش داده های تحلیل شده
در نهایت نرم افزار تولید شده توانایی ایجاد ،نمایش و
تلفیق الیه های  GISرا از روی داده های تحلیل شده
بطور خودکار تحت یک رابط کاربری تا حد امکان ساده
و کاربردی دارا می باشد و امکان بررسی و تحلیل های
کیفی مدیران را افزایش خواهد داد و همچنین سبب
کاهش هزینه های کارشناسی کارفرما می گردد.
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از ابتدای سال در محدوده تحت پوشش امور
منابع آب مشهد:

توقیف  5دستگاه حفاری و انسداد 112حلقه
چاه غیرمجاز

تقدیر از محافظان سالمت در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

جام قهرمانی تیم فوتسال امور منابع آب
شهرستان نیشابور در سایه کرونا

در سه ماهه اول سال  1399با همکاری نیروی انتظامی
تعداد پنج دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده
تحت پوشش امور منابع آب مشهد شناسایی و توقیف
شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد برزویی،مدیر امور منابع آب شهرستان
مشهد در رابطه با توقیف دستگاه و ادوات حفاری
غیرمجاز در محدوده تحت پوشش این امور اظهار کرد:
در سه ماهه نخست سال جاری با اقدامات گروه های
گشت و بازرسی ،همکاری نیروی انتظامی و دریافت
دستور قضایی تعداد  112حلقه چاه غیرمجاز در
محدوده تحت پوشش امور در شهرستان های مشهد،
چناران ،طرقبه-شاندیز و فریمان پر و مسلوب المنفعه
شده است.

شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری
غیر مجاز در شهرستان نیشابور

مالقات عمومی تیر ماه 1399

جام قهرمانی تیم فوتسال امورمنابع آب شهرستان
نیشابور بدون برگزاری مراسم تجلیل به دلیل شیوع
ویروس کرونا به مربی و بازیکنان تیم اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی مدیر امور اب شهرستان نیشابور با اعالم این خبر
گفت :تیم فوتسال امور آب که دررقابت های فوتسال
ادارات این شهرستان موفق به کسب مقام قهرمانی
شد در سایه شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و مراسم
تجلیل از مربیان و بازیکنان برگزار نشد و بر حسب
نظر کمیته فنی این دوره از مسابقات جام قهرمانی
و هدایای بازیکنان برای این امور ارسال و تحویل
امیر شکوه فر مربی تیم فوتسال امور آب نیشابورشد.

تداوم پاکسازی و ضد عفونی کردن در ادارات ( امور منابع آب مشهد)
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به دستور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی از دو نفر پرسنل حراست به پاس عملکرد
شایسته در کنترل و پایش رعایت پروتکل های
بهداشتی مراجعان تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با هدف کنترل کیفیت رعایت
پروتکل های بهداشتی در بازدیدی سرزده از مجموعه
فرهنگی -ورزشی شرکت ،آگاهانه بدون ماسک مراجعه
و واکنش نیروهای حراسترا رصد کرد.
نگهبانان از ورود وی به خاطر نزدن ماسک وعدم رعایت
دستورالعمل های بهداشتی جلوگیری کردند.
عالیی با مشاهده این وظیفه شناسیو برخورد قاطع
دستور تقدیر از ایشان (سید علی شاه عبدالعظیمی و
مجتبی طرقی) را صادر کرد.
وی با اذعان بر اینکه با لطف خداوند و رعایت دقیق
نکات بهداشتی کرونا را نابود خواهیم کرد گفت :در
این شرایط حساس هر قدمی که برای تامین ،حفظ و
ارتقای سالمت جامعه برداشته می شود بر ذهن بیدار
و قاموس ماندگار تاریخ نگاشته خواهد شد؛بنابراین
از تمام کسانیکه به هرنحو مرتبط با پایش سالمت
همکاران و رعایت پروتکل های بهداشتی هستند باید
بدون هیچگونه تبعیض وتوجه به شخصیصت حقوقی
افراد نکات ابالغی و مصوبات ستاد کرونا در شرکت را

رعایت کنند.
بدین منظور سید حمید نادری ،مدیر حراست با
اشاره بر اهمیت تالش ها و اقدامات ارزنده در شرایط
بحرانی امروز ،از زحماتو تالش های مستمر کادر
حراست فیزیکی(طرقی و شاه عبدالعظیمی) که از
زمان شیوع ویروس منحوس و مهاجم کرونا بدون هیچ
چشم داشتی و تنها برحسب مسئولیت پذیری حضور
فعال و ایثارگرانه در تحقق اهداف و مصوبات ستاد
مقابله با ویروس کرونادر شرکت داشته و برای تامین،
حفظ و ارتقای سالمت همکاران گرامی کوشش کرده
اند ،با اهدای لوح تشکر و قدردانی کرد و از خداوند
متعال برایشان آرزوی سالمتی و موفقیت داشت.
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هیچ اشکالی پیدا نکرد و از مجسمه ساز پرسید« :آسیب
کجاست؟»
مجسمه ساز در حالی که مشغول کارش بود گفت:
«یک خراش روی بینی مجسمه است».
مقام مسئول پرسید« :این مجسمه را کجا می خواهید
نصب کنید؟»
مجسمه ساز گفت« :روی یک ستون به ارتفاع شش
متر».
مقام مسئول پرسید« :اگر در این ارتفاع نصب می شود
چه کسی خواهد دانست که یک خراش روی بینی
مجسمه است؟»
مجسمه ساز کارش را قطع کرد ،به مقام مسئول نگاه
کرد ،لبخند زد و گفت« :من که می دانم».

یکی از مسئوالن پروژه ایجاد یک مرکز فرهنگی ،از
این مرکز در حال ساخت بازدید کرد .او دید که یک
مجسمه ساز ،در حال ساخت یک مجسمه است و
متوجه شد که یک مجسمه ساخته شده مشابه نیز
آنجاست.
با تعجب از مجسمه ساز پرسید« :از این مجسمه دو تا
نیاز داری؟»
مجسمه ساز بدون نگاه کردن گفت« :نه .فقط یکی
می خواهیم ،اما اولی در آخرین مرحله آسیب دید».
مقام مسئول ،مجسمه ساخته شده را بررسی کرد و

کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش
تیراندازی به دو جنگجوی جوان بود .در آن سوی
مرغزار نشانه ی کوچکی که از درختی آویزان شده بود
به چشم می خورد .جنگجوی اولی تیری را از ترکش
بیرون می کشد .آن را در کمانش می گذارد و نشانه
می رود .کماندار پیر از او می خواهد آنچه را می بیند
شرح دهد.
می گوید« :آسمان را می بینم .ابرها را .درختان را.
شاخه های درختان و هدف را ».کمانگیر پیر می گوید:
«کمانت را بگذار زمین تو آماده نیستی».
جنگجوی دومی پا پیش می گذارد .کمانگیر پیر
می گوید« :آنچه را می بینی شرح بده».
جنگجو می گوید« :فقط هدف را می بینم».
پیرمرد فرمان می دهد« :پس تیرت را بینداز .تیر بر
نشان می نشیند».
پیرمرد می گوید« :عالی بود .موقعی که تنها هدف را
می بینید نشانه گیریتان درست خواهد بود و تیرتان بر
طبق میلتان به پرواز در خواهد آمد».

عقاب وقتی میخواهد به ارتفاع باالتری صعود کند ،در
لبهی یک صخره ،به انتظار یک اتفاق مینشیند!
میدانید اتفاق چیست؟ گردبادی که از روبهرو بیاید!
عقاب به محض اینکه آمدن گردباد را حسکرد،
بالهای خود را میگشاید و اجازه میدهد باد ،او را با
خود بلند کند ..به محض این که طوفان قصد سرنگونی
عقاب را کرد ،این پرندهی بلندپرواز ،سر خود را بهسوی
آسمان بلند میکند و عمود بر طوفان میایستد و مانند
گلولهی توپی ،به سمت باال پرتاب میشود .او آنقدر با
کمک باد مخالف ،اوج میگیرد تا به ارتفاع موردنظر
برسد و آنگاه با چرخش خود به سوی قلهی موردنظر،
در باالترین نقطهی کوهستان ،مأوا میگزیند.
خوب به شیوهی عقاب برای باالرفتن دقت کنید .او
منتظر حادثه میماند ،حادثهای که برای مرغهای
زمینی ،یک مصیبت و بالست .او منتظر طوفان
مینشیند تا از انرژی پنهان در گردباد ،به نفع خود
استفاده کند.
وقتی طوفان از راه میرسد ،عقاب بهجای زانوی
غم بغلگرفتن و در کنج سنگها پناهگرفتن ،جشن
میگیرد و خود را به باالترین نقطهی وزش باد میرساند
و از آنجا ،سنگینترین ضربههای گردباد را به نفع خود
بهکار میگیرد؛ عقاب از نیروی مهاجم ،به نفع خویش

چارلز پلوم ،یکی از خلبانان نیروی دریایی بود .پس
از  75مأموریت جنگی ،هواپیمای او مورد اصابت یک
موشک زمین به هوا قرار گرفت .پلوم بیرون پرید و
به اسارت دشمن درآمد .او دستگیر شد و شش سال
در یکی از زندان های دشمن حبس شد .او از این
مهلکه جان سالم به در برد و اکنون آنچه را که از
آن تجربه کسب کرده است تدریس می کند ..روزی
چارلز و همسرش در رستورانی نشسته بودند .مردی
به آنها نزدیک شد و گفت« :تو پلوم هستی! در یکی از
نبردهای هوایی ،جنگنده های دشمن را تعقیب کردی
و سپس تو را زدند و سقوط کردی!» .پلوم پرسید« :تو
از کجا این مطلب را می دانی؟» .مرد پاسخ داد« :من
چتر نجات تو را بستم .».پلوم تعجب کرده بود و نفس
در سینه اش حبس شده بود .مرد که با غرور مشتش
را در هوا تکان می داد گفت« :مطمئن بودم که کار
می کند .».پلوم حرف او را تأیید کرد و گفت« :مطمئناً
کار کرده است چون اگر کار نمی کرد من اآلن اینجا
نبودم .».آن شب پلوم از فکر آن مرد نتوانست بخوابد.
او می گوید« :خیلی مایلم بدانم او در لباس فرم نیروی
دریایی چه شکلی بوده است؛ یک کاله سفید ،یک
دستمال در پشت و بندهای آویز منگوله دار .نمی دانم
چند بار او را دیده ام و حتی به او یک سالم صبح بخیر
یا چیزی مثل آن نگفته ام ،فقط به خاطر اینکه من
خلبان جنگنده بودم و او ملوان .پلوم به ساعاتی فکر
کرد که آن ملوان پشت یک میز چوبی طویل در سالن
های زیر کشتی ،با دقت چترها را ترمیم می کرده،
آنها را تا می زده و با نگرانی سرنوشت کسی را که
نمی شناخته رقم می زده است.اکنون پلوم از مخاطبین
خود می پرسد« :چه کسی چتر نجات شما را
می بندد؟»
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ریچارد زالتمن مانند خیلی از عکاسان پیش از خود ،به
مناطق مختلف جهان سفر می کرد تا از مردم و فرهنگ
و زندگیشان عکس بگیرد.
یک روز صبح که در یکی از روستاهای دورافتاده کشور
بوتان در آمریکای جنوبی قدم می زد تا عکسهایی
بگیرد ،ناگهان ایده ای به نظرش رسید .او دوربین را
در جایی مستقر می کرد و از روستاییان می خواست
از آنچه به نظرشان ارجحیت دارد که به دیگران درباره
خودشان نشان دهند ،عکس بگیرند.
بعد از اینکه زالتمن عکسهای گرفته شده را ظاهر کرد
متوجه شد در بیشتر عکسها ،پاهای مردم حدودا ً از
ناحیه مچ به پایین خارج از کادرند و در عکس نیافتاده
اند.
زالتمن می گوید« :ابتدا فکر کردم که روستاییان
در تنظیم کادر دقت نکرده اند .اما بعدا ً معلوم شد
پابرهنگی نشانه ای از فقر است .اگر چه در آن روستا
همه پابرهنه بودند اما مردم روستا می خواستند آن را
پنهان کنند؛ پیام مهمی برای گرفتن».
برای شناخت افراد و سازمان ها به انتخابهای آنان
توجه دقیق داشته باشید .سازمان و کارکنان آن به
عنوان سیستم های پیچیده از خود رفتاری ناشی از
انتخابهایشان بروز می دهند که نشانه های دقیقی از
ویژگیهای آنان را با خود به همراه دارند .این نشانه ها
صرفنظر از اینکه هدف تظاهر یا پنهان کاری داشته
باشند خصوصیاتی از رفتار و فرهنگ سازمانی آنها را بیان
می کند .در برخی موارد ممکن است افراد و سازمان به
هر دلیلی قادر به بیان صحیح و علمی ویژگیهای خود
نباشند اما وقتی در موضوعات مختلف برای انتخاب آزاد
گذاشته شوند رفتار و انتخابهایی خواهند داشت که به
صورت غیرمستقیم بیانگر خصوصیات آنها خواهند بود.
برای شناخت افراد و سازمان ها به انتخابهای آنان توجه
دقیق داشته باشید و به آنها حق انتخاب دهید.

استفاده میکند ..او نه تنها از نیروی مخالف نمیهراسد،
بلکه منتظر آن نیز مینشیند چرا که میداند این انرژی
پنهان در نیروی مخالف است که میتواند او را به فضای
باالتر پرتاب کند.

