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آب در خراسان رضوی کماکان مبنا و محور گفتگو است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
نشست هم اندیشی با اعضای نظام صنفی کشاورزی
استان خراسان رضوی گفت :مدیریت آب در ایران بیش
از  8هزار سال بستری برای گفتگو و همدلی و اتحاد
بوده است .نباید بگذاریم کمبود آب و خشکسالی های
شدید ،طوالنی و گسترده مبنایی برای پرهیز از گفت و
گو و زمینه ای برای اختالف و دشمنی شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ی خراسان
رضوی ،محمد عالیی در نشست هم اندیشی که با
مسئوالن نظام صنفی کشاورزی شهرستان های استان
خراسان رضوی برگزار شد عنوان کرد :نیاکان ما با گفت
و گو و هم اندیشی و بر مبنای خرد جمعی ،همدلی و
همکاری ،در این اقلیم خشک  8هزار سال با سازگاری
با کم آبی ،تمدن شکوفای کاریزی را بنا نهادند و سرآمد
مدیریت آب در جهان بودند.
عالیی در این نشست که بالغ بر  5ساعت به طول
انجامید ابتدا دغدغه ها و پیشنهادات یکایک کشاورزان
عضو نظام صنفی کشاورزی شهرستان ها را شنید و
سپس در تایید آن ها عنوان کرد :کشاورزان عزیز
عالوه بر پرداختن بر تولید خوراک و آذوقه ،اصلی
ترین حافظان امنیت کشور هستند .کشاورزان ریشه در
این خاک دارند و در روزهای سخت ،همیشه پشتیبان
امنیت و پایداری این سرزمین بوده اند .از اینرو باید در
سیاستگذاری های خرد و کالن آب و کشاورزی نقش و
سهم پررنگی داشته باشند.
وی گفت :وضعیت آب در  34دشت از  37دشت استان
بحرانی است .خشکسالی های طوالنی و شدید ،به ویژه
خشکسالی بی سابقه سال آبی گذشته ،شرایط سختی
را برای مدیریت آب استان رقم زده است .باور کنیم
که در سرزمینی خشک زندگی می کنیم .آبخوان های
زیرزمینی به دلیل اضافه برداشت در حال خشکیدن
هستند .ما آب را در همه بخش ها بد و بیش از اندازه
مصرف می کنیم و آلوده اش می سازیم .راه برون رفت
از این شرایط گفت و گو و رسیدن به درک و باور و زبان
مشترکی برای سازگاری با کم آبی است .بدخواهان و
دشمنان ما می خواهند خشکسالی و بحران آب را به
تهدیدی سیاسی و امنیتی تبدیل کنند .ما باید دست
در دست هم این تهدید را به فرصتی بزرگ برای
سازگاری با کم آبی تبدیل کنیم .راه اساسی دستیابی
به این مطلوب گفت وگو است.
محمد عالیی افزود :در  6ماه گذشته ،سیمای آب 28
شهرستان و  37حوضه آبریز استان با کمک کارشناسان
توانمند ،استادان دانشگاه ،خبرگان محلی و نمایندگان
بخش کشاورزی تهیه شده است .سپس برنامه سازگاری
با کم آبی برای هر شهرستان و حوضه آبریز تعیین و
مصوب گردید .باید همه با کمک هم این برنامه را اجرا
کنیم تا در افق سال  1405کسری مخزن از آبخوان
های زیرزمینی صفر شود و در استان به تعادل آبی

برسیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
تاکید بر ضرورت تبدیل مساله آب به مساله هر ایرانی،
یادآور شد :بزرگترین هنر نیاکان ما در این سرزمین
خشک و نیمه خشک ،سازگاری با کم آبی بوده است و
آن ها همیشه با اتکا به ظرفیت اجتماعی جوامع محلی
و مهارت گفتگو ،توانسته اند مسیر درست را پیش
بگیرند .اکنون با نگاهی به کاهش ساالنه بارندگی ها،
دو برابر بودن سرانه مصرف آب توسط هر ایرانی نسبت
به متوسط جهانی ،آمار نگران کننده چاه های غیرمجاز
در کشور و  ...باید گفت ضرورت دارد فضای گفت و گو
و هم اندیشی بر مبنای آب احیا و تقویت شده تا هر
ایرانی نقش خود را در سازگاری با کم آبی بازیافته و در
این مسیر گام بردارد.
عالیی به شکل گیری کارگروه های سازگاری با کم آبی
در استان و شهرستان ها با حضور نمایندگان تشکل
های مردمی و متولیان دستگاه های اجرایی اشاره کرد
و افزود :هدف اصلی تشکیل کارگروه سازگاری با کم
آبی حضور موثر همه دستگاه های اجرایی و نظارتی و
نهادهای مردمی و به ویژه تشکل های قانونی کشاوری
در سازگاری با کم آبی است .دولت به تنهایی قادر
به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آب نیست .لذا باید
نمایندگان بخش کشاورزی در کارگروه های شهرستانی
سازگاری با کم آبی فعاالنه و پیگیر شرکت کنند.
چنانچه مسئله ای در سطح شهرستان حل نشد آن
را به کارگروه استانی بفرستیم .اضافه بر این ،نشست
مدیران آب شهرستان ها با نمایندگان تشکل های
قانونی کشاورزان باید پیوسته و ماهانه برگزار شود .در
سطح ستاد نیز نشست اعضای نظام صنفی کشاورزان
استان با حضور معاونان شرکت و مدیرعامل در
بازه های سه ماهه و شش ماهه برگزار خواهد شد.
وی بر لزوم اجماع در مسائل مبنایی مدیریت آب تاکید
کرد و خاطرنشان ساخت :برای رسیدن به اجماع در

خصوص چالش های مدیریت آب ،الزم است ابتدا در
مورد مسائل کلیدی و مبنایی به توافق نظر نسبی دست
یابیم .گزارش سیمای آب استان که با زحمت شبانه
روزی و فشرده همکارانم در شرکت آب منطقه ای طی
ماه های گذشته تدوین شده وضعیت منابع و مصارف
آب استان را به تفکیک شهرستان ها و محدوده های
مطالعاتی گردآوری کرده و زین پس این گزارش مبنای
عمل در مدیریت آب دشت ها خواهد بود.
عالیی همچنین همکاری کشاورزان و بهره برداران بومی
در شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز را خواستار شد
و اظهار داشت :کشاورزان باید به طور جدی خواهان
انسداد هرچه زودتر چاه های غیرمجاز باشند .اولویت
ما پرکردن چاه های غیر مجاز با دبی زیاد سپس چاه
های غیرمجاز حفر شده در حریم منابع آب شرب،
بهداشت و قنات هاست .در این مسیر مشارکت همه
جانبه کشاورزان و بهره برداران قانونی منابع آب در
مواجهه با پدید بهره برداری غیرقانونی از منابع آب
بسیار راهگشا خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
این نشست  5ساعته به مسائل مطرح شده توسط
اعضای حاضر در نشست ،از جمله اضافه برداشت چاه
های مجاز ،انسداد چاه های غیرمجاز ،فرهنگ سازی
مصرف بهینه آب در کشاورزی ،آب های مرزی ،اجرای
طرح های آبخیزداری و گلخانه ها ،حریم و بستر
رودخانه ها و مواردی از این دست یک به یک پاسخ
گفت و در پایان از اعتماد و همراهی کشاورزان عزیز
خراسانی قدردانی نمود و گفت با همه وجود اعتقاد دارم
که ما دست در دست هم می توانیم استان را از بحران
ویرانگر آب نجات دهیم.
سازگاری با کم آبی یعنی کاهش برداشت آب در
همه بخش ها و دور شدن از بدمصرف کردن آن.
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کشاورزان مرزنشین ،حافظان امنیت کشور هستند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در نشست مشترک سازگاری با کم
آبی با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی
شوراهای اسالمی استان خراسان رضوی
گفت :روستائیان و کشاورزان مرزنشین در
شهرستان های مرزی استان همچون کالت،
درگز ،تربت جام ،سرخس و  ...عالوه بر این
که در تولید غذای کشور نقش ایفا می کنند
در واقع حافظان اصلی امنیت کشور هستند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در این نشست که با تاکید بر مسائل آبی مناطق
مرزی استان برگزار شده است محمد عالیی عنوان کرد :ما
با سه چالش اصلی در مدیریت آب مواجه هستیم .دو چالش
اول جنبه طبیعی داشته و نمی توان آن ها را تهدید نامید
بلکه این چالش ها واقعیت های اقلیمی منطقه ما هستند و
باید آن ها را بپذیریم .چالش سوم نیز جنبه مدیریتی دارد
که قابل برنامه ریزی و اصالح است.
وی اظهار داشت :کشور ایران و استان خراسان رضوی
در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفته و
متوسط بارش ساالنه آن از یک سوم متوسط جهانی تجاوز
نمی کند.
عالیی در معرفی چالش دوم بیان کرد :در شرایطی که
عمدتا طی دهه های اخیر بروز یافته ،در اثر خشکسالی
مستمر ،تغییرات اقلیمی و مسائلی از این دست؛ شاهد
کاهش نزوالت جوی هستیم .متوسط بارش استان خراسان
رضوی در بازه  40ساله  221میلی متر ،در بازه  15ساله
 209میلی متر ،در بازه  10ساله  198میلی متر 2 ،سال
گذشته  179میلی متر و سال آبی اخیر  129/5میلی متر
بوده است .شاهد هستیم که با شیب قابل مالحظه ای حجم
نزوالت جوی استان در حال کاهش است.
محمد عالیی چالش سوم را عدم وجود یک مدل مدون و
آب محور برای توسعه پایدار طی  60سال گذشته در کشور
دانست و افزود 60 :سال پیش جمعیت مشهد حدود 240
هزار نفر بوده است که  16درصد جمعیت استان را به خود
اختصاص می داده است .در شهر تهران نیز این عدد به کمتر
از  1درصد می رسیده است .اما اکنون  19درصد جمعیت
کشور در تهران و  53درصد جمعیت استان خراسان رضوی
در شهر مشهد تمرکز یافته است .وضعیت کنونی الگوی
پراکنش جمعیت ،وضعیت بسیار آسیب پذیری را در برابر
تهدیدها برای کالن شهرهای کشور از جمله مشهد مقدس
به وجود آورده است .به تبع این الگوی جمعیتی مسائل آبی
نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی خاطرنشان ساخت :طی دهه های اخیر دیدگاه حاکم
در بدنه وزارت نیرو در مدیریت آب« ،مقابه با خشکسالی»
بوده است که اوال با واقعیت های اقلیمی منطقه تناسب
نداشته و ثانیا نقش مردم و نهادهای مردمی در آن دیده
نمی شده است .اکنون با اتکا به تجربه  8هزار ساله نیاکانمان
در مدیریت آب محور ،و با شکل گیری کاگروه ملی و
استانی سازگاری با کم آبی به این باور رسیده ایم که اوال
باید توسعه کشور و استان ،آب محور و متناسب با واقعیت
های اقلیمی منطقه باشد ثانیا بدون حضور و مشارکت موثر
مردم دستیابی به این مهم امکان پذیر نخواهد بود.
عالیی ضمن معرفی اجمالی ساختار کارگروه سازگاری با

کم آبی عنوان کرد :ریاست کارگروه ملی سازگاری با کم
آبی را معاون اول رئیس جمهور بر عهده داشته و وزیر
نیرو دبیر این کارگروه است .در سطح استان نیز استاندار
ریاست کارگروه و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
نیز دبیری آن را بر عهده دارند.
وی با اشاره به حضور موثر نهادهای مردمی در این کارگروه
اعالم کرد :در این کارگروه برای نخستین بار در کشور با
حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی بخش آب،
کشاورزی و  ...همچنین نمایندگان تشکل های کشاورزی،
سازمان های مردم نهاد ،دانشگاه و  ...موفق شدیم سند
استانی سازگاری با کم آبی را برای  28شهرستان و 37
حوضه آبریز تدوین کنیم .تهیه این سند ماحصل تالش
بی وقفه چندماهه همکاران اینجانب و سایر اعضای محترم
عضو این کارگروه است .در این راهکارهای سازگاری با کم
آبی به تفکیک شهرستان و حوضه آبریز در بخش های
مختلف شرب ،صنعت و کشاورزی برای افق  1405تعریف
و تصویب شده است.
محمد عالیی در مورد الگوی مصرف آب در بخش های
مختلف اظهار داشت :برای سازگاری با کم آبی چاره ای جز
صنعتی شدن نداریم .تامین امنیت غذایی در ایران بسیار
حائز اهمیت است اما برای حفظ پایداری این اشتغال در
کشور باید کشاورزی ایران مدرن و صنعتی شود .هم اکنون
بهره وری آب در کشور حدود  1000گرم ماده خشک
به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که این عدد در
مقیاس جهانی بالغ بر  2500گرم است .هیچ کشور صنعتی
پیشرفته ای وجود ندارد که کشاورزی پیشرفته ای نداشته
باشد.
وی با اشاره به ضرورت جایگزین کشت های گلخانه ای
عنوان کرد :بنا بر گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان
خراسان رضوی اکنون در سه محدوده مطالعاتی مشهد،
نیشابور و تربت جام بالغ بر  89هزار هکتار به کاشت
محصوالت جالیزی و صیفی جات اختصاص دارد که حدود
 1میلیارد مترمکعب در سال آب مصرف می کنند .در این
گزارش قید شده است که می توان همین محصوالت را
در مساحتی معادل  10درصد مساحت اولیه در گلخانه
کشت کرد و در ازای مصرف  90درصد آب کمتر به همان
میزان تولید ماده خشک دست یافت .این یکی از نمونه های
اهمیت صنعتی شدن کشاورزی در کشور است.
عالیی خاطرنشان ساخت :به منظور دستیابی به توسعه
پایدار آب محور باید بپذیریم که مسیر طی شده تاکنون
دارای اشکاالت متعددی است که استمرار آن منجر به
خشکی مطلق و نابودی استان پهناور خراسان خواهد شد.
در ماه جاری برای نخستین بار در کشور اخطاریه مشترکی
توسط شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان شهرستان مشهد

و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای چاه های
مجاز دارای اضافه برداشت از پروانه صادر شد که این
خود ماحصل تغییر دیدگاه ها و تعامالت دولت و مردم در
مدیریت آب است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به سازگاری با کم آبی یادآور
شد :پروژه های عظیم انتقال آب از دریا بسیار پرهزینه و
زمان بر بوده و در نهایت نیز مقدار آب ناچیزی را برای
مناطق هدف تامین خواهند کرد .به طور مثال در پروژه
انتقال آب از دریای عمان در افق اجرای طرح نهایتا حدود
 150میلیون مترمکعب در سال آب به استان خراسان
رضوی انتقال خواهد یافت این در حالیست که ساالنه در
این استان  6میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدپذیر و
ناپذیر برداشت شده که نسبت به مقدار آب قابل انتقال از
دریای عمان بسیار بیشتر است.
عالیی در ادامه به مسائل و چالش های شهرها و
روستاهای مرزی استان در حوزه مدیریت آب اشاره کرد و
دغدغه های اعضای کمیسیون کشاورزی شوراهای اسالمی
استان خراسان رضوی را پاسخ گفت.
وی تاکید کرد نقش نمایندگان مردم و اعضای شوراهای
اسالمی در سیاستگذاری و تصمیم گیری بسیار حیاتی
است و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عمیقا خواهان
مشارکت و حضور این عزیزان در کمیته ها و شوراهای
مربوط به مسئله آب در سطح شهرستان و استان است .بر
این اساس الزم است نشست مشترک با اعضای محترم شورا
به صورت فصلی پیگیری و برگزار شود.

 85درصد ظرفیت سدهای خراسان
رضوی خالی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت85 :
درصد ظرفیت سدهای این استان خالی است و فقط 15
درصد آن آب دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
هم اکنون  237میلیون مترمکعب آب پشت سدهای
خراسان رضوی جمع شده که این مقدار نسبت به مدت
مشابه سال زراعی گذشته حدود  10درصد کاهش دارد.
وی مقدار آب ورودی به سدهای خراسان رضوی را در سال
جاری حدود  9میلیون متر مکعب اعالم و بیان کرد :توان
ذخیره سازی سدهای بزرگ و در حال بهره برداری استان
در مجموع یک میلیارد و  572میلیون مترمکعب است .یک
میلیارد و  211میلیون مترمکعب از این مقدار مربوط به سد
مشترک ایران و ترکمنستان ‹سد دوستی› است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد:
با وجود بارندگیهای خوب پاییز امسال ،به دلیل کاهش
ذخایر برف طی دهه های گذشته و در نتیجه کاهش آبهای
سطحی همچنان بخش زیادی از ظرفیت سدهای خراسان
رضوی خالی است.
وی کاهش بارندگی ،تغییر در نوع بارش و افزایش حرارت
را از عوامل تاثیرگذار بر کاهش آبهای سطحی خراسان
رضوی ذکر و بیان کرد :آب رودخانه ها نیز به دلیل بارش
اندک برف در این استان کاهش یافته است.
خراسان رضوی دارای  29سد در حال بهره برداری در تربت
حیدریه ،قوچان ،مشهد ،خواف ،درگز ،سبزوار ،تایباد ،تربت
جام ،چناران ،سرخس ،نیشابور ،کالت و فریمان است.
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نشست تخصصی دبیران کارگروه های شورای پدافند غیر عامل استان به میزبانی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،نشست تخصصی دبیران کارگروه های شورای
پدافند غیرعامل استان با حضور مدیرکل بحران
استانداری ،مدیرکل پدافند غیرعامل استان و دبیران
این کارگروه به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار شد.
محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اشاره به اینکه فعالیت های پدافند غیرعامل
را می توان در دو بخش انسانی و طبیعی تقسیم بندی
کرد گفت :باید برنامه های حوزه پدافند غیر عامل به
گونه ای باشد که هر دو بخش را تحت پوشش قرار دهد؛
اگر این امر محقق گردد می توان بسیاری از خسارت ها
و آسیب ها را در جامعه کاهش داد.
عالیی ضمن اشاره به اینکه در هر جایی که مقررات و
الزامات پدافند غیرعامل رعایت شود ،در شرایط بحران
بهترین بهره برداری از آن موارد را در پی خواهد داشت
گفت :جا نمایی سد دز از این نمونه هاست که با وجود
تهدید دشمن برای تخریب سد در طول هشت سال
دفاع مقدس اما هیچ گاه این امر محقق نشد.
وی پدافند غیرعامل را یکی از اصول اساسی زندگی
امروز بشری دانست و افزود :همه افراد جامعه مکلف به
رعایت اصول پدافند غیرعامل در تصمیم گیری هستند.
در این نشست مهندس شایانفر ،مدیرکل بحران
استانداری با بیان شباهت های مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل به مدیریت پیش گیرانه به عنوان یک اصل
مشترک در پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اشاره

داشت و خواستار اقدامات هدفمند دستگاه ها بر اساس
سند های راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
استان شد.
همچنین قامتی ،مدیرکل پدافند غیرعامل استان با
اشاره به تهدیدات انسان ساز و طبیعت ساز به تبیین
تهدیدات انسان ساز پرداخت.
وی با بیان تغییرات صورت گرفته در نگرش و نوع
تهدیدات مهم ترین رویکرد دشمن را ایجاد ناامنی روانی
و اجتماعی در کنار یاس و ناامیدی در جامعه برشمرد.
قامتی با اشاره به ظرفیت های قانونی پدافند غیرعامل
راه کار اساسی مقابله با تهدیدات را ایجاد فرهنگ و
گفتمان پدافندغیرعامل در سطح جامعه دانست.
گفتنی است در ادامه بازدیدی از پروژه های پدافند
غیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی صورت
گرفت.

برای نخستین بار در کشور:
شکایت مشترک شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد از
چاه دارانی که بیش از حجم مجاز پروانه آب برداشت می کنند

طی نشست های هفتگی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با نمایندگان کشاورزان استان ،دو نشست با
نماینده کشاورزان دشت های بردسکن و کاشمر و همچنین
با نظام صنفی کشاورزان دشت مشهد برگزار شد .در این
نشست ها مشکالت ،مسائل و درد دل های کشاورزان بیان
گردید و تصمیم های الزم برای حل مشکالت آنان در
راستای سازگاری با کم آبی نیز گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این نشت ها یکی از مهم ترین هدف های
راهبردی مدیریت با سازگاری با کم آبی طی گفت و گوی
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای با
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی کشاورزی
کشاورزان دشت مشهد ،به ثمر نشست .در این نشست برای

نخستین بار در کشور ،اخطاری با امضای مشترک شرکت
آب منطقه ای و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد
به چاه دارانی که بیش از حجم مجاز پروانه بهره برداری در
دشت مشهد آب برداشت می کنند ،صادر شد.
محمد عالیی گفت :ما از  34دشت استان بیش از میزان
تغذیه ،آب برداشت می کنیم .برداشت بیش از حد از
آبخوان های زیرزمینی ،که یکی از مهم ترین سرمایه های
ملی و خدادادی ما در این سرزمین خشک و نیمه خشک
می باشد  ،بقای ما را تهدید می کند .الزم است همه با هم
به درک و زبانی مشترک در راستای سازگاری با کم آبی
برسیم تا بتوانیم از این بالی خود خواسته نجات پیدا کنیم.
وی افزود :در این ماموریت ،وظیفه راهبردی کشاورزان نقش
و جایگاه برجسته و اثرگذاری دارد و تا زمانیکه آنها به میدان
نیایند نخواهیم توانست دشت هایمان را نجات دهیم.
در پایان دو شرکت بر انجام موارد زیر توافق کردند.
-1کوشش برای مطالعه و اجرای طرح های آبخوان داری
و آبخیز داری ،بوسیله اداره کل منابع طبیعی ،و تغذیه
مصنوعی بوسیله شرکت آب منطقه ای در همه دشت های
ممنوع استان.
-2تامین اعتبار الزم برای خرید چاه های کم بازده و
پرکردن این چاه ها از محل اعتبارات دولتی و جریمه های

مربوط به اضافه برداشت.
-3همکاری جدی و پیوسته شرکت های تعاونی کشاورزان
برای فعال کردن همه کشاورزان در جهت جلوگیری از حفر
چاه غیر مجاز ،تعیین تکلیف و پرکردن چاه های غیرمجاز و
جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز.
-4در جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز اولویت
با چاه هایی است که از میزان پروانه بهره برداری نخست
بیشتر برداشت می کنند .برای مالکان این چاه ها اخطاری
با امضای دو شرکت ارسال شود و هردو شرکت برای
جلوگیری از اضافه برداشت این چاه ها همکاری کنند.
-5نصب کنتور بر روی همه چاه ها و بروز نگه داشتن
کنتورها تو سط مالکان آن ها.
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دیدار مدیر عامل و مدیران شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی
با قاضی بخشی محبی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر عامل و تعدادی از مدیران شرکت با دکتر
بخشی محبی دیدار و از زحمات ایشان در مدت تصدی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی
استان تشکر نمودند.
در این جلسه محمد عالیی ضمن قدر دانی از زحمات
قاضی بخشی محبی ،در حل مشکالت اجتماعی
پروژه های شرکت آب منطقه ای به ویژه در بحث
رودخانه ها و انسداد چاه های غیر مجاز ،آزاد سازی
کشف رود را یکی از پروژه های بزرگ برشمرد که
می تواند به عنوان یک الگو در سطح ملی مورد استفاده
دیگر شرکت های صنعت آب باشد.
وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم مشهد مقدس
در حقیقت ،خدمت به تمامی مردم ایران است ،افزود:
مشهد با حضور بالغ بر  30میلیون زائر در سال،
وجود مردان بزرگی چون دکتر بخشی محبی را طلب
می کند که تمامی توان خود را وقف خدمت به مردم
نموده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تجربه و پتانسیل

ایشان همیشه در کنار مدیران و همکاران شرکت آب
منطقه ای استان باشد و روز به روز شاهد خدمات بهتر
وجامع تر به مردم شریف در حوزه آب باشیم.
در این دیدار بخشی محبی نیز ضمن تشکر از
تمامی حاضرین ،پروژه آزاد سازی کشف رود و دیگر
رودخانه های استان بویژه در حوزه مشهد را از اولویت
های همکاری بخش قضا با دولت برشمرد و اظهار
امیدواری کرد که با تعامل هرچه بیشتر بین قوه قضائیه
و مجریه بتوانیم راه را برای افرادی که قصد استفاده
از انفال و اموال عمومی به صورت شخصی دارند ،را
مسدود نمائیم که تجلی این ارتباط سازنده را می توان
در آزاد سازی رودخانه کشف رود مالحظه نمود.

کارگاه آموزشی مجریان طرح داناب در خراسان رضوی برگزار شد
در ساختار اجرایی طرح اعمال شده است که می تواند
منجر به بهبود اثربخشی طرح و رشد میزان شاخص
مداخله آموزشی شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در مرحله بعدی اجرای بخش آموزشی طرح
داناب ،برگزاری کارگاه های آموزشی برای معلمان رابط
مدارس در سطح شهرستان ها رقم خواهد خورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کارگاه آموزشی مجریان طرح ملی دانش
آموزشی نجات آب (داناب) به مناسبت آغاز دهمین
سال اجرای این طرح با همکاری اداره کل آموزش و
پرورش استان خراسان رضوی برگزار شد.
در این کارگاه که پس از برگزاری آئین افتتاحیه طرح
داناب و تجلیل از برگزیدگان سال گذشته برنامه ریزی
شده بود ،بالغ بر  80نفر از کارشناسان مسئول ادارات
 47گانه آموزش و پرورش استان به مدت  120دقیقه
از طریق ارائه اسالیدهای آموزشی ،نمایش فیلم و کلیپ
و همچنین هم اندیشی و پرسش و پاسخ آموزش دیدند.
شایان ذکر است با توجه به بهره مندی روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از ظرفیت
بخش خصوصی در دریافت خدمات مشاوره آموزش،
اطالع رسانی و فرهنگ سازی؛ محتوای آموزشی کارگاه
مذکور توسط کارشناسان متخصص شرکت مشاور
تدوین و در کارگاه تدریس شد.
استان خراسان رضوی دهمین سال اجرای طرح داناب
را به عنوان مبتکر و پیشگام این طرح در کشور آغاز
کرده و مراحل اجرایی آن را مطابق ساختار ابالغی آن
تا پایان سال تحصیلی به پیش خواهد برد.
گفتنی است با توجه به ضرورت ارزیابی مستمر و
همچنین آسیب شناسی اثربخشی اجرای طرح داناب
در سال های گذشته ،در سال تحصیلی جاری تغییراتی

رضوی ،محمد عالیی با اشاره به اینکه استان خراسان
رضوی در منطقه خشک و نیمه خشکی واقع شده است
گفت :ما امروز از یک سو با خشکسالی های گسترده کم
سابقه روبرو هستیم و تغییرات آب و هوایی و گرمایشی
زمین از سوی دیگر منابع آب ما را تهدید می کند ،در
کنار این ها نیاز به توسعه نیز نیازمند آب است.
عالیی افزود :چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از
چاه های مجاز تهدید جدی برای منابع آب محدود
هستند؛ در این راستا کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده است
که مصوبات عملیاتی داشته است؛ و در کارگروه استانی
سازگاری با کم آبی نیز اقدامات اساسی از جمله تدوین
سند سازگاری با کم آبی صورت گرفته است.
وی گفت :هرچند طرح های انتقال آب از دریای عمان
و هزار مسجد در دست بررسی است اما این طرح ها
زمان بر و هزینه بر هستند و با توجه به شرایط بحرانی
از تمام هم استانی ها می خواهم منابع آب موجود را
مدیریت کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با اشاره به قرداد های منعقد شده با تشکل های
کشاورزی اضافه کرد :امیدواریم با همکاری این عزیزان
بهترین خدمت رسانی در کمترین زمان ممکن در
برخورد با برداشت های غیرمجاز از منابع آب محدود
را داشته باشیم.
گفتنی است در این برنامه زنده به مسائل شهری و
اقتصادی که در سطح استان اولویت دارد؛ پرداخته
میشود و به وسیله گزارشگر ،دغدغههای مردمی در دو
بخش مطرح و از مسئولین مربوطه جهت برطرف کردن
آنها ،مطالبه میشود .مردم دغدغهها و مشکالتشان
را پشت میکروفن رادیو به طور زنده و رو در رو با
گزارشگر برنامه مطرح میکنند .با ارتباط تلفنی با
مسئولین مربوطه مسأله مورد بررسی قرار میگیرد و
از مسئولین در بازه زمانی مشخص برای برطرف کردن
آنها خواسته میشود.

تقدیر وزیر نیرو از کارمندان
صنعت آب و برق به مناسبت
راهپیمایی روز اربعین

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در برنامه رادیویی پرس و جو گفت:

مردم چاه های غیرمجاز را
گزارش کنند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
برنامه رادیویی پرس و جو با اذعان بر اینکه حفرچاه
غیر مجاز امری غیر قانونی و خالف شرع می باشد از
تمام هم استانی ها خواست گزارش تخلفات حفر چاه
های غیر مجاز را به سامانه پیامکی  30006394و تلفن
گویای  31435این شرکت گزارش کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بازدید از سدهای چهچه و قره تیکان عنوان کرد:

خدمت به مردم روستاهای مرزنشین ،تامین آب و امنیت را در پی خواهد داشت
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر عامل این شرکت از سدهای مرزی چهچهه و
قره تیکان بازدید کرد و در روند مراحل اجرایی و مشکالت بهره برداری این پروژه ها قرار گرفت.
محمد عالیی در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات تمامی افرادی که در مراحل مطالعه ،ساخت و بهره برداری
اولیه این سدها دخیل بودند گفت :خدمت به مردم شریف استان بهویژه در مناطق مرزی از مواهب الهی است که
شامل همه افراد نمی شود وی خدمت رسانی به مردم در این نقطه از کشور را یکی از اصول نظام مقدس جمهوری
اسالمی و دولت خدمت گزار برشمرد و افزود :دولت با تخصیص بودجه در این بخش ها به ویژه در حوزه تامین آب
کشاورزی در صدد حفظ نیروهای بومی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است که عالوه بر ایجاد اشتغال
در منطقه شاهد افزایش امنیت در مرزها (که ثمره آن امنیت در کل کشور خواهد بود) خواهیم بود.
وی همچنین خواستار حضور جدی تر سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص رفع برخی نواقص موبوط به شبکه
آبیاری پایاب سدهای مزبور شد و اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد بهره برداری از شبکه آبیاری به زمین های
پائین دست این سدها باشیم.
حسین علیمیرزایی ،معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در تکمیل این خبر افزود:
سدهای چهچهه و قره تیکان به ظرفیت 19و 17.5میلیون متر مکعب برای تامین آب بخش های کشاورزی ،شرب،
صنعت و بخشی نیز برای انتقال آب به مشهد جهت شرب طراحی و اجرا گردیده است .وی تعداد سدهای مخزنی
بزرگ استان را  19عدد برشمرد که ظرفیت نهایی یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون متر مکعب ظرفیت آبگیری
دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان خبرداد:

یکی از عمیق ترین چاههای غیرمجاز غرب مشهد مسدود شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت :طی روزهای گذشته پس از پیگیریهای قانونی یکی از
بزرگترین چاهای غیر مجاز استان واقع در شهرستان شاندیز و در محدوده حریم چاه های آب شرب مشهد به عمق
 220متر با دبی 30لیتر برثانیه مسدود و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خرسان رضوی ،محمد عالیی با اشاره به اینکه افت سطح آبهای
زیرزمینی یکی از مشکالت مطرح خراسان رضوی است ،بیان کرد :در این زمینه شرکت آب منطقهای استان
اقداماتی نظیر نصب کنتورهای هوشمند در چاههای مجاز کشاورزی جهت کنترل و مدیریت برداشتها و انسداد
ن و نیروی
چاههای غیرمجاز انجام داده است .همچنین با تعامل و همکاری مطلوب میان مراجع قضایی ،دادستا 
انتظامی در خصوص چاههای غیرمجاز ،استان خراسان رضوی موفق به اخذ رتبه اول کشور در برخورد با این
چاه ها شده است.
همچنین سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان مشهد با اشاره به دشواری های کشف چاه های غیر مجاز و
خسارات فراوان آن ها گفت :ورودی این چاه غیرمجاز به جهت مخفی شدن از دیدگان عموم  5متر زیر زمین قرار
گرفته بود و همچنین چند کامیون خاک در محل این چاه انباشته شده بود و عملیات خاک برداری به منظور
رسیدن به ورودی این چاه  3روز کاری زمان برد.
محمد برزوئی افزود :با توجه به اینکه عمق چاه  220متر بود و جرثقیل به طور هم زمان طی  12ساعت تالش
بی وقفه مشغول خارج سازی لوله و کابلهای درون چاه بودند که بتوانند پمپ کفکش داخل این چاه غیر مجاز را
خارج کنند و در نهایت این چاه غیر مجاز با بتن پر شد.
وی با اشاره به اینکه این چاه غیرمجاز  220متری در محدوده حریم چاههای آب شرب شهری بوده است ،بیان
کرد :یکی از شاخص ترین تاثیراتی که چاه های غیرمجاز بر منابع آبی دارد ،کاهش آب دهی منابع آب شرب بوده و
همچنین دبی بسیار باالی  30لیتر بر ثانیه که میزان خروجی باالیی به نسبت سایر چاه ها داشته نیز مزید بر علت
افت منابع آبی زیرزمینی ما شده است.
برزوئی خاطرنشان کرد :این چاه غیرمجاز در محدوده دشت ممنوعه و بحرانی مشهد بوده لذا با انسداد این چاه
غیرمجاز  220متری توانستیم جلوی بروز بسیاری از مشکالت را بگیریم.

برگزاری جشنواره واژه آب در مدارس ابتدایی شهرستان قوچان
جشنواره واژه آب با حضور جمعی از دانش آموزان،
اولیا و مربیان و مدیران شهرستانی در دبستان دخترانه
آیت اهلل آقانجفی قوچانی در شهرستان قوچان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،دهمین دوره جشنواره نخستین واژه آب به
همت شرکت آب و فاضالب شهری قوچان و با همکاری
اداره آموزش و پرورش و اداره امورمنابع آب قوچان در
دبستان آقانجفی قوچان برگزار شد.

مدیر امور منابع آب قوچان در مراسم اهدای جوایز
برگزیدگان مسابقه نقاشی ،خطاب به دانش آموزان
پایه های اول تا سوم ابتدایی حاضر در مراسم عنوان
کرد :آب شرب و بهداشت در سطح شهر قوجان از
ذخیره سدها و چاه ها تامین می شود که به دلیل کمبود
آب در سال های اخیر با چالش هایی مواجه شده است.
سید موسی حسینی جعفرآبادی با اشاره به خشکسالی
بی سابقه سال آبی گذشته اظهار داشت :کاهش بارش
باران و برف موجب شده برای تامین آب مورد نیاز بخش

های مختلف به ویژه مصارف شهری با مشکالت زیادی
مواجه شویم .بر این اساس الزم است به منظور سازگاری
با کم آبی ،با کمک دانش آموزان عزیز تالش کنیم آب
را بهینه مصرف کرده و از اسراف آن خودداری نماییم.
وی در گفتگو با دانش آموزان از ایشان خواست
پیشنهادات خود را برای صرفه جویی آب در منزل و
مدرسه با همکاری خانواده و دوستان بیان کرده و یا از
طریق نقاشی به تصویر بکشند.
در حاشیه این مراسم نقاشی های دانش آموزان به
نمایش گذاشته شد و آثار برتر ضمن دریافت هدیه،
برای شرکت در مرحله استانی و کشوری انتخاب شدند.
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سمینار دستاوردهای پژوهشی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به
همت گروه تحقیقات کاربردی این شرکت برگزار گردید
به گزارش رواط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،این سمینار در سه بخش « :اثربخشی حاصل
از اطالعرسانی و آگاهسازی طرح فرهنگی نجات آب
کشاورزی» با سخنرانی دکتر مساعدی « ،بهینه سازی
مصرف آب در فضای سبز شهری « توسط دکتر
فاطمه کاظمی و نیز «بررسی راهکارهای مشارکت
زنان روستایی در مدیریت مصرف آب با رویکرد تعادل
بخشی آب های زیرزمینی با بهره گیری از تجارب بین
المللی» توسط مهندس زینلی ارائه شد.
دکتر ابوالفضل مساعدی ،پژوهشگر دانشگاه فردوسی
مشهد ضمن اشاره به کاهش کمی و کیفی منابع آب
که از مشکالت اصلی کشور است ،هدف تحقیق را
ارزیابی اثر بخشی حاصل از اطالع رسانی و آگاه سازی
طرح نجات آب عنوان کرد و گفت :تمامی گزارشات
اجرایی این طرح طی سال های  1388الی 1392
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و بیش از
 100نفز از معلمین به منظور اطالع از دیدگاه های
معلمین مشارکت کننده در طرح به وسیله پرسشنامه
مورد سنجش قرار گرفتند .وی اظهار داشت :بر اساس
نتایج به دست آمده این طرح بیشترین اثربخشی را
در نگرش معلمین نسبت به صرف ه جویی در مصرف
آب و فرهنگ سازی آن داشتهاست و بیش از 91
درصد معلمین ،خواستار اجرای طرح در سال های آتی
بودهاند .کمترین میزان رضایت از این طرح از کیفیت
سیستم آموزشی میباشد که تنها نزدیک به  60درصد
با آن موافق بودهاند.
دکتر فاطمه کاظمی ،پژوهشگر دیگر دانشگاه فردوسی
مشهد ،در خصوص اتخاذ راهکارهای مناسب برای
صرفه جویی در مصرف آب آبیاری فضای سبز اظهار
داشت :اگر مصرف آب بر مبنای نیاز آبی واقعی
گونههای گیاهی مورد استفاده در فضای سبز باشد،

بخش زیادی از اتالف آب ناشی از بیش آبیاری های
کنونی در فضای سبز رفع میگردد .و یا توجه به قرار
گرفتن بخش عمدهای از مساحت ایران در اقلیم خشک
و نیمه خشک بهتر است فضای سبز شهری به سوی
استفاده از گونه های بومی کشور سوق داده شود.
در بخش آخر مهندس زینلی از مرکز پژوهشی زیست
محیطی خاوران ،مشارکت زنان روستایی در مدیریت
مصرف آب با رویکرد تعادل بخشی آب های زیرزمینی
را بسیار موثر دانست و گفت :زنان عالوه بر جمعیت
قابل توجه ظرفیت ها و توانمندی های چشم گیری
را با وجود محدودیت های جدی ،از خود به نمایش
گذاشته اند .زینلی با اشاره به دستاوردهای پژوهش،
به تشریح طراحی الگوی بومی با استفاده از مدل های
مشارکت و تجربیات جهانی پرداخت و اهداف آن را با
اهداف طرح تعادل بخشی نیز همسو دانست .وی خاطر
نشان کرد که در صورت اجرایی شدن این طرح در قالب
پروژه های پایلوت ،انطباق آن با مختصات بومی ارتقا
خواهد یافت و همچنین امکان بهبود نقاط قوت و رفع
نقاط ضعف آن فراهم خواهد آمد
طاهری قائم مقام شرکت ،ضمن استقبال از ارائه
دستاوردهای پژوهشی واحد تحقیقات کاربردی ،در
خصوص بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز ،اذعان
داشتند که بهتر است در این راستا ،از ظرفیت ارگان
های مرتبط مانند شهرداری ها نیز استفاده شود.

بحران در دشت های مشهد و نیشابور؛
فرونشست  ۲۵سانتی زمین
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با اشاره
به وضعیت بحرانی دشت های مشهد و نیشابور گفت :اگر
میانگین حد استاندارد نشست زمین برای اعالم بحران ملی
در جهان یک میلی متر است ،هم اکنون در دشت های
مشهد و نیشابور حدود  ۲۵سانتی متر نشست زمین را
داریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خرسان
رضوی ،محمد عالیی گفت :میانگین بارش در جهان ،۸۰۰
در ایران  ۲۵۲و در استان طی  ۴۱سال اخیر  ۲۲۱میلی
متر است این در حالی است که هرساله به طور متوسط ۱/۱
میلی متر کاهش بارندگی داشته ایم و در سال اخیر نیز این
میزان به حدود  ۱۳۰میلی متر رسیده است.
وی افزود :برای دو محصول جالیزی و صیفی با  ۸۶هزار
هکتار زیر کشت ،یک میلیارد متر مکعب آب مصرف
می کنیم در حالی که دست اندرکاران جهاد کشاورزی
معتقدند اگر همین میزان تولید در گلخانه های سبک انجام
شود ،یک دهم سطح کشت قبلی الزم است و  ۹۱۰میلیون
متر مکعب نیز در سال صرفه جویی می شود.
عالوه بر کشاورزی ،مصرف آب شرب و بهداشتی ما از
میانگین جهانی بیشتر است همین طور میزان هدر رفت
آب در شبکه های توزیع نیز فراوان است به شکلی که
در طرقبه و شاندیز  ۵۰درصد آب شرب در توزیع از بین
می رود.

آغاز فرآیند شفاف سازی در ایجاد فرصت های برابر مدیریتی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی مدیرعامل این شرکت با اعالم مطلب فوق و با اشاره به تصویب نامه مورخ  96/1/20شورای عالی اداری و
بخشنامه مورخ  96/11/4سازمان اداری و استخدامی کشور گفت :برابر مفاد این مصوبه مدیرانی که در یکی از سطوح مدیریتی ارشد ،میانی ،پایه و عملیاتی منصوب می شوند از مورخ
 97/1/1باید گواهینامه صالحیت حرفه ای از کانون های ارزیابی مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.
وی همچنین به شایستگی های عمومی مدیران در سطوح ارشد ،میانی ،پایه و عملیاتی که به کانون های ارزیابی معرفی می شوند نیز اشاره کرد و افزود :رشته تحصیلی مرتبط و شرایط
احراز مدرک تحصیلی ،سطح مدیریتی پیش نیاز هر یک از سطوح مدیریت ،حداقل تجربه خدمت دولتی مرتبط و کسب حداقل  85درصد از میانگین ارزشیابی در  2سال آخر منتهی
به انتصاب و نیز شرایط سنی و تجربه مرتبط از جمله شرایط عمومی افراد بوده که پس از طی نمودن فرآیند مصاحبه تخصصی افراد واجد صالحیت به کانون ارزیابی معرفی می گردند.
عالیی در ادامه گفت :در ایجاد فرصت های برابر مدیریتی و شفاف سازی ،به پیشنهاد حوزه معاونت منابع انسانی ،آموزش و رفاه و تصویب کمیته سرمایه انسانی ،شیوه نامه امتیازدهی به
افراد واجد شرایط تهیه و در تاریخ  97/5/27در ارتباط با پست های مدیر رودخانه ها ،مدیر فنی ،مدیر منابع انسانی ،آموزش و رفاه ،رئیس گروه تلفیق و بیالن و رئیس امور اداری فراخوان
صادر شد.
وی افزود :تعداد کل شرکت کنندگان در این فراخوان  43نفر بود که پس از بررسی شایستگی های عمومی تعداد  22نفر واجد شرایط شناخته شده و و به ترتیب امتیازات اخذ شده به
جلسات مصاحبه تخصصی دعوت شدند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار داشت :شیوه نامه و فرم های مصاحبه تخصصی توسط یک تیم متخصص که ترکیبی از معاونان مرتبط ،کارشناسان تخصصی در
هر پست و مشاوران دانشگاهی شرکت در حوزه های فنی و منابع انسانی( دکتر داوری و دکتر رمضانی)می باشند ،تهیه شده است که  150نفر ساعت جلسه مصاحبه تخصصی با واجدین
شرایط برگزار شد.
وی افزود :هر یک از اعضای تیم متخصص ،امتیاز خود را به پاسخ افراد ثبت کردند و میانگین امتیازات تخصصی اعضای تیم با امتیازات عمومی هر فرد جمع شد و بر اساس امتیازات نهایی،
افراد منتخب برای اخذ تاییدیه حراست معرفی شدند؛ که در مرحله نهایی به کانون ارزیابی در موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت در تهران معرفی خواهند شد و درصورت اخذ گواهینامه
صالحیت حرفه ای در پست های مربوطه منصوب می شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود :با توجه به ابالغ برنامه جامع دوره دوم اصالح نظام اداری و الزام دستگاهها به اخذ گواهینامه صالحیت حرفه ای برای  35درصد از
پست های مدیریتی ،دور دوم فراخوان پست های مدیریتی شرکت ،بهزودی اعالم خواهد شد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

در افق  1405کسری مخزن در دشتهای استان باید به صفر برسد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خرسان
رضوی ،محمد عالیی ،مدیر عامل این شرکت با حضور در
جلسه شورای اداری شهرستان فیروزه مهم ترین چالش
های منابع آبی شهرستان را بررسی نمود و افزود :با
استراتژی تدوین شده در شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی که مقرر شده است هیچ گونه تخصیص جدیدی
در دشت های ممنوعه استان داده نشود و برخورد جدی
با متخلفین برداشت بیش از حد پروانه های مجاز چاه
های کشاورزی و مطلوب المنفعه نمودن چاه های
غیرمجاز صورت گیرد امیدواریم در افق  1405بتوانیم
کسری مخزن در دشتهای این استان را به صفر برسانیم
و در رسیدن به این هدف همراهی تمامی بهره برداران
بهویژه کشاورزان بسیار الزم و مثمر ثمر می باشد.
عالیی در این جلسه به اهمیت آب در دین مبین اسالم و
فرهنگ ایرانیان اشاره نمود و افزود :در قرآن مجید آمده
است که ما هر چیز را از آب زنده گردانیدیم و برای هر
منطقه آب به مقدار معینی فرو فرستادیم.
وی همچنین یادآور شد در باورهای نیاکان ما همیشه
آب مقدس بوده و در هر دوره مردم سعی داشتند با
بهترین شیوه ها از آب مراقبت و بهره برداری صحیح
داشته باشند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
متوسط بارندگی جهانی را  810میلیمتر ،در ایران 241
میلیمتر و در خراسان رضوی  221میلیمتر در آمار بلند
مدت برشمرد و افزود :متاسفانه این عدد در سال های
گذشته به دلیل کاهش بارندگی ها در استان به میزان
بسیار زیادی کاهش یافته بهطوریکه در سال آبی 96-97
این عدد به  129میلیمتر رسیده است.

وی سه چالش اصلی در حوزه آب را واقع شدن استان
در منطقه خشک ،عدم تناسب توسعه با نیاز آبی در
استان و گرم شدن زمین که به دنبال آن کاهش شدید
بارندگی ها بویژه در سال آبی گذشته را در پی داشت
دانست.
عالیی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر  54درصد از
جمعیت استان در شهر مشهد ساکن می باشند گفت:
منابع آبی دشت مشهد جوابگوی این میزان جمعیت
نمی باشد.
رئیس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای استان یکی
از معضالت مدیریت آب در  60سال گذشته را مدیریت
دولتی آب دانست و افزود :نه دولت و نه مردم به تنهایی
نمی توانند آب را مدیریت نمایند بلکه مردم و حاکمیت
باید در کنار هم و با ایجاد یک زبان مشترک مدیریت
کنند.
وی با اشاره به هدر رفت زیاد آب در شبکه های توزیع،
مصرف آب توسط مردم را نیز صحیح ندانست و عنوان
کرد :متوسط مصرف آب در اروپا به ازای هر نفر در شبانه
روز  110لیتر می باشد که این عدد در کشور ما نزدیک
به  250لیتر می باشد که با توجه به واقع شدن کشور
ما در منطقه خشک و نیمه خشک این اعداد قابل تامل
است.
محمد عالیی با اشاره به لزوم بازنگری مجدد قوانین
آب گفت :در این مسیر اولین گام تحت عنوان کارگروه
سازگاری با کم آبی برداشته شد که در سطح ملی به
ریاست معاون اول رئیس جمهور و در استان ها به ریاست
استانداران تشکیل شد و ما توانستیم در این جلسات
ن های استان را تدوین و
سیمای آب تمامی شهرستا 

مصوب نماییم و وظایف هر دستگاه در راستای سازگاری
با کم آبی تعیین شد که توسط استاندار ابالغ گردید.
وی با بیان این پرسش که آیا با روند برداشت کنونی از
سفره های آبی مردم در این مناطق تا چند سال دیگر
قادر به زندگی خواهند بود یادآور شد :با شیوه کنونی
برداشت و مصرف تا چند سال آینده باید شاهد خشک
شدن اکثر دشت های استان و مهاجرت های اجباری در
سطح استان باشیم.
عالیی در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از
کشاورزان و تشکل های کشاورزی در خصوص همکاری
و همراهی با شرکت آب منطقه ای استان تعامل ،ایجاد
زبان و فهم مشترک بین بهره برداران و بدنه دولت را
الزمه موفقیت و مدیریت صحیح منابع آب دانست و
افزود :با برنامه آبی شرکت آب منطقه ای که مقرر شده
است هیچ گونه تخصیص جدیدی در دشت های ممنوعه
استان داده نشود؛ امیدواریم در افق  1405بتوانیم کسری
مخزن در دشتهای این استان را به صفر برسانیم و در
رسیدن به این هدف همراهی تمامی بهره برداران بهویژه
کشاورزان بسیار الزم و مثمر ثمر می باشد.

برگزاری جلسه انتقال تجربیات مدیران امور و ادارات منابع آب شهرستان

سازمانهای متعالی بهمنظور کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش خود در فرآیند مدیریت دانش اقدام به تبدیل دانش
غیررسمی و ذهنی به دانش رسمی و ثبت شده مینمایند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی،
ک تجربیات موفق امورها و ادارات در
بهمنظور انتقال و اشترا 
تحقق اهداف شش ماهه اول سال  97در چهارمین جلسه
شورای مدیران منابع آب شهرستان که در آبانماه برگزار گردید،
ب ه ارائه مهمترین اقدامات و نتایج پرداخته شد .در این نشست
برترین امورها (نیشابور ،تربت جام ،کاشمر ،سرخس و سبزوار)
براساس میزان تحقق اهداف استراتژیک به بیان تجربیات خود
پرداختند.
ابتدا مدیر امور منابع آب شهرستان نیشابور در راستای تحقق
صددرصدی هدف "اجاره بستر و تمدید اجاره" در آن امور به
ارائه گزارشی آماری پرداخت .خجستهپور گفت" :در شش ماهه
اول سال  ،97مساحت  10هکتار از اراضی رودخانه فاروب و
رومان اجاره داده شد ".ایشان بر استفاده از تمامی ظرفیتهای

قانونیتاکیدکرد.
یکی از راههای وصول به پایداری منابع آب به عنوان ماموریت
اصلی شرکتهای آب منطقهای؛ جلوگیری از اضافه برداشت
میباشد که امور منابع آب تربت جام با صرفهجویی 3/2
میلیون متر مکعب آب ،بیشتر از هدف شش ماهه خود محقق
نمودهاست .اختری مدیر آن امور با اشاره به تعداد زیاد چاههای
غیرمجاز در دشت باخرز گفت :دو موضوع در تحقق این هدف
نقشپررنگیایفانمود.اولانجاماولویتبندیدرانسدادچاههای
غیر مجاز و بعد استفاده از ظرفیت کارگروه حفظ بیتالمال در
جلوگیریازتخلفاتمنابعآبی.
امروزهدرشرایطسختاقتصادیقطعاشرکتهاییکهسیستم
درآمدزایی مناسبی دارند ،توان رشد و پیشرفت بیشتری نیز
خواهند داشت .اداره منابع آب کاشمر با21میلیارد ریال وصول
درآمدی بیشترین میزان تحقق هدف را در بین تمامی امورهای
منابع آب شهرستان به خود اختصاص داد .رمضانی جانشین
مدیریت منابع آب کاشمر ،وصول تمامی خسارتهای تا سال
 95و توجیه کامل متقاضی در مورد منبع خسارت وارده را از
مهمترینعواملاینموفقیتبرشمرد.ویگفت":منتظرلیست
ستاد برای وصول درآمدها نماندیم و این موضوع در زمان بسیار
صرفهجویینمود".
 80/1هکتار رفع تصرف از رودخانههای تحت مدیریت اداره

منابعآبسرخس،اقدامبزرگیاستکهبیشازمجموععملکرد
سایر شهرستانها میباشد .عبادینژاد بر استفاده از فرصتهای
طالیی تاکید نمود و گفت  " :هر سیالب با وجود خسارتهایی
که به مزارع و منازل مسکونی وارد مینمود در واقع فرصتی بود
برای همدل نمودن مسئولین و نیز جلب مشارکت مردم .ما با
اعضاءشورایروستاهامذاکرهکردهوباحمایتآنهابااستفادهاز
تجهیزات راهو شهرسازی مستقر،اقدامبهرفع تصرفرودخانهها
نمودیم ".رئیس اداره منابع آب سرخس با تشریح جلسات حلقه
کنترل کیفیت ( )QCCبرگزار شده در آن اداره ،استفاده از خرد
جمعی حاصل را در نیل به اهداف موثر دانست.
در ادامه در ارتباط با هدف کیفیت وصول اسناد دریافتنی،
تجربه مدیریت منابع آب شهرستان سبزوار با 80درصد وصول
چکهای برگشتی ارائه شد .ثابتی مقدم گفت " :درآمدهای
بالفعل زیادی محقق گردیده است که آخرین حلقه در تبدیل
آن به نقدینگی ،وصول چکهای برگشتی است که با تمرکز
بر پیگیری مجدانه توانستیم  12میلیارد ریال وصولی داشته
باشیم".
در پایان معاون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب
منطقهایخراسانرضویضمنقدردانیازاهتمامتماممدیران،
بر برگزاری جلسات کارشناسی در اشتراکگذاری تجربیات
حاصل از اقدامات برجسته تاکید نمود.
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آيا فن آوري پيشرفته آبياري باعث صرفه جويي آب مي شود؟
معرفی کتاب
استفاده ناپایدار از منابع آب ( برداشت بیش از حد منابع آب زیر زمینی،
خشک شدن فصلی رودخانه ها ،زوال دریاچه ها و تاالب ها) به مشکلی
جهانی تبدیل شده است .این معضل بخصوص در کشورهای واقع در
خاور میانه و شمال آفریقا که با بیشترین چالش های کمبود آب مواجه
هستند ،خودنمایی کرده است .این کشورها معموال برای امنیت غذایی
و تامین آب شرب و دیگر نیازهای خود ،وابسته به تامین آب از طریق
دست اندازی به محیط زیست و مسائل اجتماعی بوده اند .به طور
تاریخی این قبیل توسعه ،در مقیاس کوچک و با مدیریت محلی انجام
می گردیده و به لحاظ هیدرولوژیکی مستقل بوده است .عالوه بر این،
میزان مصرف آب در آنها محدود به مقادیر بارش ،رواناب و تغذیه بوده
و به عبارتی نوعی خود -تنظیمی و تعادل در آنها برقرار می شده است.
طي دهه هاي اخير ،احداث و بهره برداری از سامانه هايي با ذخاير
بزرگ آبي و توسعه فن آوري هاي حفر چاه هاي عميق ،منجر به
افزايش برداشت آب شده است .ضمن اينكه اينگونه بهره برداري ها،
موجب وابستگي به منابع آب ناپايدار و رقابت بين بخشي شده و براي
جبران كمبود آب ،به مرزهاي جديد آبي كه عمدتا منابع غيرتجديد
پذير هستند ،ورود پيدا مي كنند  .بديهي است كه مديريت اين
سامانه ها و روابط جديد بين بخشي ايجاد شده بين آنها ،به مراتب
فراتر از ظرفيت نهادهاي سنتي می باشد.
راه حل هايي كه براي حل اين مشكالت اتخاذ شده ،ظاهرأ ساده به نظر
مي رسند ،مانند :كاهش مصرف آب ،تصفيه و استفاده مجدد از فاضالب
و بهره برداري از هر نوع آب قابل دسترس .اما اينگونه راه حل هاي
ساده ،تبعات سياسي و اجتماعي سختي نيز به همراه دارند.
در اين راستا تا هنگامي كه آب اضافه قابل استحصال وجود داشته،
گرايش به سمت استفاده هرچه بيشتر از منابع بوده است .اما اين
اواخر كه تاثيرات زيست محيطي و ناپايداري مصرف آب ،خودنمايي
كرده ،اينگونه راه حل ها با محدوديت هايي مواجه شده است .متعاقبا
راه حل هایی كه به نظر مي رسد ،مشكالت ورود مستقيم به كاهش
تخصيص آب را ندارند ،بيشتر مورد توجه برنامه ريزان ،سياستگذاران و
موسسات مالي قرار گرفته است .اين راه حل ها ،معطوف به نوسازي و
مهندسي دوباره آبياري شده است .قاعدتاً اصالحات نهادي نيز بايستي بخشي از اين برنامه ها باشد ،اما بهبود فن آوري هاي آبياري معموالً مركز ثقل آنها بوده اند.
اين فن آوري ها عمدتا شامل انتقال آب با لوله ،تسطيح ليزري مزارع و آبياري تحت فشار باراني ،قطره اي و زيرسطحي است .در هر مورد هدف جايگزيني آبياري
(غیر کار آمد) سنتي با فن آوري هايي كه از طريق آن استفاده موثر گياه از آب ،به حد اكثر رسيده و زمان و اعتماد پذيري تحويل آب را بهبود می بخشد .از اين نوآوري ها
انتظار ميرود كه دو فايده اصلي بدنبال داشته باشد:
صرفه جویی در مصرف آب و رها سازی آن برای سایر مصارف
تولید بیشتر نحصول از هر واحد آب
برگرداندن تعادل بين تامين پايدار آب و مصرف آن ،قبل از هر چيز نيازمند كنترل فيزيكي منابع آب توسط دولت يا ساير نهادهاي مسئول ،در راستاي مصرف پايدار آب است،
بدنبال آن اقدامات الزم براي كاهش ميزان تخصيص ها نيز ضروري است .در چارچوب چنين كنترل هايي است كه آبياري پيشرفته مي تواند توسعه و ترويج يابد .سپس در
اين چارچوب ،كشاورزان مي توانند تصميم بگيرند تا از مزاياي مختلف آبياري پيشرفته منتفع شوند يا خير.
نكته قابل تامل اينكه ،استفاده از روش هاي مدرن آبياري در غياب كنترل تخصيص آب ،معموالً شرايط را بدتر خواهد نمود و سبب مي گردد تا مصرف آب در واحد سطح
باال رود ،سطح زيركشت افزايش يابد ،كشاورزان ترغيب شوند تا آب را بيشتر و از منابع آب زيرزميني عميق تري برداشت نمايند .نتيجه اين كه كنترل دسترسي به آب ،بايد
مقدم بر بكارگيري روش هاي پيشرفته آبياري باشد.
نتايج فوق ،پيام مهمي براي بازيگران اصلي در بخش آب دارد :دولت ها بايد توان و مسئوليت حكومتي خود را درحفاظت از اين منابع بحراني و ملي اعمال نمايند .نهادهاي
مالي نيز بايد تبعات فعاليت هايي را كه در باال به آنها اشاره شد را مورد توجه قرار دهند و از حمايت مالي طرح هاي آبياري پيشرفته و نوسازي شبكه ها در غياب كنترل هاي
الزم در تخصيص آب ،پرهيز كنند.
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دیداررئیس اداره منابع آب سرخس با مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
درخصوص مشکالت آب
به گزارش روابط عمومی اداره منابع آب سرخس رئیس وکارشناسان این اداره ضمن دیدار بامدیریت اداره آموزش وپرورش
شهرستان به بررسی وضعیت خشکسالی وراه های فرهنگی سازگاری با آن پرداختند
عبادی نژاد در ابتدای این دیدارضمن تبریک روز دانش آموزگفت:آینده هر کشور درگرو تربیت صحیح دانش آموزان وجوانان
آن کشور هست واین خود نشان از اهمیت نقش آموزش وپرورش در جامعه می باشد.
وی درادامه با ارایه گزارشی از وضعیت آبخوان ها ودشت های آبی شهرستان اعالم نمود متاسفانه براثر برداشت های بی رویه
از آب های زیر زمینی درآینده با چالش های فراوانی روبرو خواهیم بود وکمبود آب باعث بروزتنش های اجنماعی خواهد
شد .به همین خاطر باید با فرهنگ سازی واصالح الگوی مصرف وکشت با این بحران مقابله کنیم.عبادی نژاد متذکر شد:
گذر ازاین بحران نیاز به کمک وهمکاری همه دستگاه ها خصوصا آموزش وپرورش که با طیف وسیعی از افراد سرکار دارد
می باشد .
عبادی نژاد درپایان از ریاست اداره آموزش وپرورش خواست که با کمک به این اداره در جلوگیری از مصرف بی رویه آب
وفرهنگ سازی در الگوی صحیح مصرف همکاری الزم در این خصوص داشته باشند.
در ادامه دادمحمدی مدیر اداره آموزش وپرورش شهرستان ضمن تشکر ازحضور رئیس وکارشناسان اداره منابع آب گفت:
جمعیت دانش آموزی شهرستان نزدیک به 20هزارنفر می باشد که اگر خانواده هارا هم به این آمار اضافه کنیم جعمیت قابل
توجهی را دربر خواهد گرفت که این نشان از نفوذ این اداره دربین جمعیت شهرستان می باشد  .وی اعالم نمود که این اداره
با تمام وجود این آمادگی را دارد که جهت مبارزه با بحران آب وایجاد الگوی صحیح برداشت ومصرف آب همکاری الزم را
با اداره منابع آب شهرستان داشته باشد .
در پایان این دیدار قرار شد تااداره منابع آب وآموزش وپرورش با برگزاری زنگ آب در مدارس وصحبت کارشناسان اداره در
خصوص مسایل مربوط به ّآب با دانش آموزان وهمچنین برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع آب وبازدید دانش آموزان از سد
دوستی وتشکیل تشکل همیاران آب در بین دانش آموزان وآموزش آنان در خصوص نحوه رفتار با افراد متخلف درمصرف
آب وراه اندازی پویش آب را هدر ندهیم و گذاشتن تصویرآن در فضای مجازی شهرستان با کمک دانش آموزان همکاری
الزم با هم داشته باشند
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