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سفر وزیر نیرو به استان خراسان رضوی
وزیر نیرو صبح پنجشنبه  11بهمن ،به منظور افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چندین
پروژه صنعت آب و برق وارد استان خراسان رضوی شد.
بهگزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی« ،رضا اردکانیان» در
بدو ورود به شهر مشهد راهی شهر تربتحیدریه شد و در مراسم شروع عملیات اجرایی
نیروگاه راشد تربتحیدریه حضور یافت.
همچنین عملیات اجرایی واحد دوم تصفیهخانه و شبکه فاضالب شهر تربتحیدریه با
حضور اردکانیان شروع شد.
وزیر نیرو پیش از ظهر پنجشنبه راهی شهرستان بجستان میشود تا مجتمع آبرسانی
روستای فخرآباد این منطقه را به بهرهبرداری برساند .وی همچنین در ادامه سفر دو روزه
خود به استان خراسان رضوی در جلسه بررسی مسائل صنعت آب و برق شهرستانهای
گناباد و خواف نیز شرکت خواهد کرد.
اردکانیان عصر روز پنجشنبه ضمن بهرهبرداری از پست  132.20کیلوولت  GISشهدای مشهد ،در مراسم معارفه سه مدیر عامل صنعت آب و برق استان خراسان رضوی
حضور یافت.
وزیر نیرو در سفر خود تصفیهخانه گلبهار را بهرهبرداری کرد و در جلسه بررسی مسائل صنعت آب و برق شهرستانهای نیشابور و فیروزه شرکت کرد .وی پیش از عزیمت به
تهران نیز راهی شهرستان سبزوار شد تا در مراسم شروع عملیات اجرایی نیروگاه سبزوار حضور پیدا کند.
وزیر نیرو در آیین افتتاح طرحهای آب و برق شهرستان تربت حیدریه:

با افزایش خدمت رسانی حس تعلق مردم به انقالب را بیشتر نماییم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در سفر دو روزه خود
به خراسان رضوی در آیین افتتاح چند طرح آب و برق
شرکت می کند.
اردکانیان در اولین روز سفر خود به تربت حیدریه
شروع عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی راشد را
کلنگ زنی نمود .این نیروگاه ظرفیت  546مگاوات
تولید برق و با هزینه ای بالغ بر  310میلیون یورو
توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.
اردکانیان در جلسه شورای اداری تربت حیدریه با
تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی تالش همه مسئولین دولتی بهویژه فعاالن
حوزه آب و برق کشور را در راستای افزایش احساس
رضایتمندی مردم خواستار شد و افزود :با توجه به
شرایط حساس کشور که اکنون در آن هستیم یکدلی

و همصدایی تمامی مسئوالن در تمامی بخش ها نقش
بسزایی در افزایش حس تعلق مردم به انقالب و نظام
دارد ؛ حال که خداوند توفیق خدمت را به ما ارزانی
داشته همه باید سعی نماییم تمام تالش خود را در
خدمت صادقانه به مردم انجام دهیم.
وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای چهل ساله
نظام مقدس اسالمی در عرصه آب افزود :طی
چهار دهه ظرفیت نیروگاهی کشور بیش از  11برابر
شده که حاکی از رشد و توسعه اقتصادی و افزایش
سطح رفاه عمومی دارد.
وی عنوان کرد :خطوط انتقال برق  11برابر ،پست های
برق  14برابر و روستاهای برقدار شده از چهار هزار
روستا در ابتدای انقالب به  ۵۷هزار روستا رسیده است.
اردکانیان تصریح کرد :در بخش آب نیز ،جمعیت

روستایی تحت پوشش آبرسانی از دو میلیون نفر در
ابتدای انقالب ،اکنون به  ۱۷میلیون نفر رسیده و
موجب شده تا عملکردهای بخش آب شرب در کشور با
شاخصهای کشورهای توسعهیافته برابری کند.
وزیر نیرو با اشاره به طرح های بزرگ در بخش های
مختلف آب و برق و فاضالب استان خراسان رضوی
افزود :در حال حاضر  458طرح در این حوزه ها با
اعتباری بالغ بر  4هزار میلیارد تومان توسط بخش
خصوصی در حال اجرا می باشد که  6طرح آن در این
سفر افتتاح خواهد شد.
وی اظهار کرد :در شهرستان تربتحیدریه نیروگاه
سیکل ترکیبی راشد و تصفیهخانه فاضالب آغاز شده
و  60هزار نفر توسط این تصفیهخانه تحت پوشش قرار
میگیرند.
وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد با اجرای طرحهای
مربوطه و ارتقای بهرهوری در بخش آب شرق کشور،
چالش آب از لیست مشکالت این منطقه حذف شود.
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معارفه سه مدیر عامل صنعت آب و برق استان خراسان رضوی با حضور وزیر نیرو
تحقیقات توزیع برق شهرستان مشهد بود،
مسئولیت مدیریت عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان را پذیرفت .محمدرضا
مزینی که از سال  81به عنوان مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان
رضوی منصوب شده است تا به امروز به
مدت حدود  17سال در این مسئولیت
انجام وظیفه نموده و پس از سی سال
خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شد.
رضا ریاحی که پیش از این به عنوان

عصر پنج شنبه  11بهمن ماه ،با حضور
وزیر نیرو معارفه سه مدیرعامل صنعت آب
و برق استان خراسان رضوی در مشهد
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،این مراسم
که با حضور وزیر نیرو ،مدیران عامل
شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت
توانیر برگزارشد؛ مدیر عامل شرکت های
برق منطقه ای ،توزیع برق و آب و فاضالب استان
منصوب شدند.
سید ابراهیم علوی ،که امروز به عنوان مدیرعامل جدید
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی منصوب
شد پیش از این به عنوان مدیر عامل شرکت آبفا
خراسان شمالی مشغول بوده و سپس مدیریت شرکت

آب منطقه ای آن استان را برعهده داشته است .گفتنی
است حسین اسماعیلیان از شهریور ماه سال  93تا
اواخر مهر  97به عنوان مدیرعامل پیشین شرکت آب
و فاضالب استان خراسان رضوی در این سمت مشغول
به خدمت بوده است.
محسن ذبیحی نیز که پیش از این معاون برنامه ریزی و

وزیر نیرو:

انتخاب مدیران نباید براساس حلقه بسته مدیریتی باشد /شهر مشهد می تواند بعنوان
کارگاه آموزشی موثری در عرصه مصرف بهینه آب ،در کشور الگو باشد

وزیر نیرو در مراسم تودیع و معارفه سه مدیرعامل جدید
صنعت آب و برق استان خراسان رضوی با تبریک ایام
دهه فجر و بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
گفت :وزارت نیرو در همه سطوح بنا را بر این دارد که
راه را برای نیروهای شایسته بازتر کند و انتخاب مدیران
نباید بر اساس حلقه بسته مدیریتی باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رضا اردکانیان افزود :اعتماد به نفس سرمایه
اصلی مدیری به شمار می آید؛ از رهگذر شایسته
گزینی انتخاب می شود و استفاده از روش های دیگر
انتخاب مدیران که متاسفانه به غلط به عنوان رویه جا
افتاده است پس از  4دهه شایسته نظام نیست.
وی افزود :ما این توانایی را داریم و قادر هستیم افراد
شایسته ای که حتی خارج از مجموعه ما هستند ولی
توانایی باالیی را دارند را با غربالگری هایی که صورت
می گیرد و اثبات شایستگی هایشان به عنوان مدیر
انتخاب کنیم .البته ضوابطی مثل نظرات نمایندگان و
استانداران نیز مورد توجه قرار می گیرد.
وزیر نیرو با اشاره به این که ما با دو چشم مدیران
را در این فرایند انتخاب می کنیم و با چهار چشم یا
بیشتر بر کیفیتشان نظارت می کنیم افزود :همه ادعا ها
مبنی بر توانایی های اظهار شده مدیران حمل بر صحت
می شود و من مسئولیت تام و تمام مدیران پس از
انتصاب را عهده دار می شوم .موفقیت کار مدیرانی که

با روش جدید انتخاب می شوند تضمینی بر استمرار
این روش است و تضمینی است برای انتخاب نیروهای
شایسته دیگر است.
شهر مشهد می تواند به عنوان کارگاه آموزشی
موثری در عرصه مصرف بهینه آب ،در کشور الگو
باشد
اردکانیان با اشاره به این که شهر مشهد از موقعیت
ژئوپولتیک خاصی و ظرفیت باال و بالقوه نیروی انسانی
برخوردار است ،افزود :بالفعل رساندن این نیروها،
رمز موفقیت ما طی این سال ها بوده است؛ هرچند
کاستی هایی نیز در این زمینه وجود دارد.
وزیر نیرو با اظهار خرسندی از حضور استاندار جدید

خراسان رضوی به عنوان فردی با کفایت ادامه داد:
با توجه به عملکرد درخشان ایشان در استان کرمان
اعالم می کنم که همه همکاران وزارت نیرو در استان
خراسان رضوی در خدمت برنامه های جنابعالی
خواهند بود و همه اختیاراتی که تفویض آن غیر قانونی
نباشد را به شما تفویض می کنم تا با کمک هم برنامه
را پیش ببریم و دغدغه ای برای تامین آب شرب نباشد
و موضوع انرژی نیز به شکل و شیوه مناسبی مدیریت
شود.
وی افزود :چشم امید داریم که استان خراسان رضوی
و به ویژه شهر زیارتی مشهد که ساالنه میزبان
میلیون ها نفر است به عنوان کارگاه آموزشی موثری در
عرصه مصرف بهینه آب در کشور الگو باشد.

قائم مقام شرکت برق منطقه ای خراسان مشغول به
خدمت بوده است از امروز رسما مدیریت عامل این
شرکت را برعهده گرفت .پیش از وی محمدحسن
متولی زاده به مدت  7سال مدیریت این شرکت را
عهده دار بوده و هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت
توانیر مشغول به خدمت گذاری است.
استاندار خراسان رضوی:

استان را بر مبنای پتانسیل مردمی در
حوزه اقتصاد اداره خواهیم کرد
استاندار خراسان رضوی در مراسم تکریم و معارفه
مدیران صنعت آب و برق استان که با حضور وزیر نیرو
برگزار شد گفت :استان را بر مبنای پتانسیل مردمی در
حوزه اقتصاد اداره خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رزم حسینی با تبریک چهلمین سالگرد انقالب
شکوهمند اسالمی و اشاره به اینکه طی چهل سال
کشور را با دولت ها اداره کرده ایم افزود :استان را با
شرکت هایی که توانمندی نیروی انسانی ،مدیریتی و
مالی دارند اداره خواهیم کرد؛ در آغاز دور جدیدی از
انقالب با سبک جدیدتری کشور را مدیریت می کنیم.
وی گفت :درحال حاضر یک میلیارد متر مکعب بیالن
منفی آب در استان خراسان رضوی داریم که نیازمند عزم
جدی در این حوزه است ،براین مبنا باید مدیریت واحد
آب و خاک داشته باشیم .رزم حسینی گفت :با هماهنگی
بین بخش آب و جهاد کشاورزی میتوان حداکثر استفاده
بهینه از آب در کشاورزی ،پس انداز آب در سفره های
زیرزمینی داشته و صنعت را از طریق بازار آب مدیریت
کنیم .وی عنوان کرد :باید انتقال آب از دریای عمان
را نیز در برنامه بلند مدت خود داشته باشیم .استاندار
خراسان رضوی افزود :امیدواریم با همکاری شرکت های
توسعه گرا بخشی از سیاست های مدیریت واحد آب و
خاک را انجام دهیم و با هم یاری صنعت آب و برق،
خراسان رضوی را اداره کنیم.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

راه درست نجات آب از آموزش و پرورش می گذرد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در
آیین تبادل تفاهم نامه های طرح دانش آموزی نجات و آموزش کتاب انسان و
محیط زیست عنوان کرد :نجات آب از جنس اجتماعی است نه اقتصادی و فنی .در
سرزمین کم آب ایران ،نیاکان ما توانسته اند  8هزار سال تمدن ایجاد کنند .بر این
اساس نجات آب متکی بر ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی ما است و راه درست آن
از آموزش و پرورش می گذرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی یادآور شد :به منظور پیاده سازی
برنامه ملی و استانی سازگاری با کم آبی ابتدا باید بیاموزیم فعالیت های خود را به
نسبت آب موجود تنظیم کنیم .نیاکان ما پذیرفته بودند که آب کم است و آب در
فرهنگ ایرانی همیشه مورد احترام بوده است  .در دین اسالم نیز که آب مایعی مقدس و مورد احترام است .
عالیی خاطرنشان ساخت :از حدود سال  1332و ورود اعتبارات حاصل از فروش نفت ،اولین چاهی که در مشهد حفر شده در میدان آب و دومین چاه در محل باغ ملی
بوده است؛ همچنین اولین چاه آب کشاورزی در  1331حفر شده است .از آن زمان تاکنون حدود  24هزار حلقه چاه حفر شده است .وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب
در مشهد از هلند که پر آب ترین کشور های دنیا است بیشتر است عنوان کرد 60 :سال با این نگاه حرکت کرده ایم و به تدریج از یاد ما رفته است که در اقلیم خشک و کم
آب قرار داریم .در این مدت رویکرد سازگاری با کم آبی را کنار گذاشتیم و امروز مسرف ترین مردم دنیا در مصرف آب ،غذا ،انرژی و  ....هستیم.
عالیی بر سابقه  10ساله اجرای طرح نجات آب در خراسان رضوی تاکید کرد و افزود :طرح ملی دانش آموزی نجات آب که از آن با نام داناب نیز یاد می شود از استان خراسان
رضوی و با همکاری بسیار خوب اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی آغاز شده است .طی سال های اخیر این طرح رشد و بهبود یافته و امیدواریم بتوانیم با اجرای
چپنین برنامه هایی فرهنگ سازگاری با کم آبی را احیا کنیم .هر خراسانی باید خودش را مکلف و متعهد به نجات آب بداند.
در بخش دیگری از این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اظهار داشت :یکی از مهم ترین اقدام های سال های اخیر همکاری آموزش و پروش و شرکت
آب منطقه ای بوده است .یکی از برنامه های مشترک مربوط به طرح فرهنگی و دانش آموزی نجات آب (داناب) و جشنواره نوجوان خوارزمی بوده و دیگری مربوط به آموزش
کتاب درسی انسان و محیط زیست است
 .قاسمعلی خدابنده خاطرنشان ساخت :کشور ما در منطقه ای از جهان قرار دارد که عمدتا خشک و نیمه خشک هستیم و متوسط بارندگی آن کمتر از  250میلی متر در سال
است .دو سوم اقلیم ما خشک و نیمه خشک است و باید حداکثر صرفه جویی از منابع محدود آب را داشته باشیم .منابع آب زیر زمینی طی سال های گذشته با بحران مواجه
شده و یکی از راه های برون رفت و نجات آب ،فرهنگ سازی در آموزش و پرورش است.
خدابنده تصریح کرد :در بسیاری از مناطقی که آب زیاد برداشت شده روستاها خالی شده و آسیب های زیادی وارد شده است .پس از پیروی انقالب اسالمی گرچه جمعیت
افزایش پیدا کرده است ولی رشد مصرف آب بیش از جمعیت بوده است .لذا الزم است که با آموزش های درست و به موقع این هشدار درباره کمبود آب را مطرح کنیم.
وی افزود :بر همین اساس شرکت آب منطقه خراسان رضوی و آموزش و پرورش استان این ضرورت را احساس کردند تا بتوانند همکاری همه جانبه داشته باشند .در طرح
داناب در مقطع متوسطه اول در سه پایه تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم حدود  290هزار دانش آموز و مخاطبان کتاب انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه دوم در پایه
یازدهم نیز  42هزار دانش آموز خواهند بود.
خدابنده با اشاره به اینکه  2200آموزشگاه در مقطع متوسطه اول و  843آموزشگاه در مقطع متوسطه دوم در سطح استان فعال هستند اظهار داشت :در سال تحصیلی جاری،
کارشناسان مسئول ،معلمان و دانش آموزان در سطح استان خراسان رضوی در قالب  47منطقه آموزشی و پرورشی در دو مقطع متوسطه اول و دوم مفاهیم نجات آب و کتاب
درسی انسان و محیط زیست را فرا می گیرند .گام های اجرایی این برنامه از آبان ماه سال جاری آغاز شده و امروز تفاهم نامه آن رسما امضا و تبادل می شود.

تالش برای حل مشکالت مردم در کوتاه ترین زمان ،اولویت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی می باشد
فاطمیه ،انقالب اسالمی را یکی از معجزات
قرن دانست و افزود :امام خمینی (ره) با
ایمان راسخ و اعتماد به نیروی عظیم مردمی
توانست بزرگترین موانع موجود در مسیر راه
پیروزی انقالب را بردارد؛ و با این کار خود
درس بزرگی به تمامی مسئولین داد که اگر
مردم در صحنه های انقالب حضور نداشته
باشند بایستی مسئوالن در عملکرد خود
تجدید نظر نمایند.
عالیی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،دویست و شانزدهمین جلسه شورای معاونین
شرکت با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محمد عالیی ،مدیر عامل و رئیس
هیات مدیره شرکت با گرامیداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران و تسلیت ایام

باید تمام تالش خود را در راستای حل مشکالت
ارباب رجوع در کوتاه ترین زمان داشته باشد افزود :به
فرموده امام حسین (ع) نیاز های مردم به سمت شما
جزو برکات و نعمات الهی است که باید قدر بدانید.
وی همچنین پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت
حقوق و مزایای همکاران در موعد مقرر خود را با
هر نوع استخدام و قراردادی در شرکت از کارهای

مهم برشمرد و افزود :ما باید تالش کنیم که سنوات
همکارانی که در پایان سال بازنشسته می شوند را در
همان لحظه اول بازنشستگی پرداخت نمائیم.
در ادامه ،بحث واگذاری برخی از تصدی ها به بخش
غیر دولتی به ویژه در حوزه تاسیسات آبی مطرح و مقرر
گردید کار گروهی تشکیل شود تا موارد فنی دقیق تر
بررسی گردد.
در پایان نیز از اعضای کمیته تحقیقات شرکت که
توانسته بودند در سال گذشته رتبه اول در سطح
صنعت آب و برق کشور را کسب نمایند با اهدای لوح
تقدیر قدر دانی به عمل آمد.
منابعآبتجدیدپذیرمایکسوممتوسطجهاناما
سرانهمصرفآبشهریوروستاییدوبرابرمتوسطجهان
است!امنیتآبیدرگروسازگاریباکمآبی.
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آیین افتتاح احداث مخازن  10هزار متر مکعبی شهر نیشابور /توسعه را با رعایت
معیارهای زیست محیطی داشته باشیم
همزمان با دهه مبارک فجر پروژه احداث مخازن  10هزار
متر مکعبی شهر نیشابور کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،علیرضا طاهری ،جانشین و مشاور مدیرعامل
این شرکت در این مراسم ضمن تسلیت ایام فاطمیه و
گرامی داشت دهه فجر ،انقالب اسالمی را معجزه الهی
برشمرد.
طاهری در تشریح پروژه گفت :این طرح از زیر پروژه های
سد بار است که با اعتباری در حدود  8و نیم میلیارد
تومان 24 ،کیلومتر طول خط انتقال و یک تصفیه خانه
در شهر نیشابور ظرف مدت تقریبی  18ماه انجام خواهد
شد.
وی تامین و انتقال  7میلیون متر مکعب از منابع
آب های سطحی و زیرزمینی در سال به منظور تامین
بخشی از آب شرب شهرهای نیشابور و فیروزه را از اهداف
طرح برشمرد.
باید توسعه را با رعایت معیارهای زیست محیطی
داشته باشیم
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
طی چند سال گذشته فضای مجازی گسترش زیادی
یافته است و در کنار مزایا و معایبی که دارد متاسفانه
القای نادرستی به جامعه داشته است و توسعه را در
مقابل محیط زیست قرار داده اند؛ در حالیکه این گونه
نیست ما می توانیم هم توسعه داشته باشیم و هم محیط
زیست را حفظ کنیم.
وی با اشاره به بارندگی اخیر خوزستان به نقش حساس
سد کرخه در جلوگیری از بروز سیالب اذعان کرد و
افزود :درسال های  64و  65که سد در این منطقه ساخته
نشده بود با بارش باران کل جلگه خوزستان به زیر آب

تلفیق سازگاری با کم آبی و
حفاظت از محیط زیست در
آموزش دانش آموزان دبیرستانی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کارگاه آموزشی سازگاری با کم آبی با تلفیق
آموزه های حفاظت از محیط زیست مبتنی بر مطالب
آموزشی کتاب انسان و محیط زیست با همکاری
مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان
رضوی برای دانش آموزان پایه یازدهم هنرستان مولوی
مشهد برگزار شد.

می رفت؛ بایستی منصفانه با قضایا برخورد کنیم.
طاهری گفت :شرکت های آب منطقه ای ،آبفای استان
و شهرستان باید توسعه را با رعایت معیارهای زیست
محیطی داشته باشند.
سعید شیبانی ،معاون استاندار و فرماندار شهرستان
نیشابور نیز در این مراسم با تسلیت شهادت حضرت زهرا
(س) و گرامیداشت دهه فجر از تالش های شرکت های
آب منطقه ای ،آبفای استان و شهرستان تشکر کرد.
شیبانی استفاده از بخش مخزن سد بار را اقدامی خالقانه
و در خور تقدیر بشمرد.
وی تامین آب شرب مردم را از نیازهای معمول مردم
دانست و گفت :مردم انتظار دارند دولت با سرمایه گذاری
در این بخش و به هر شکل آب شرب را به آنان برساند و
با این اقدامات در کاهش تنش ها و مشکالت تالش کند.
فرماندار نیشابور پیامد فرهنگ سازی مصرف صحیح آب
را کاهش سرمایه گذاری و فرصت خوبی برای پایداری
منابع آب برشمرد و تاکید کرد با اجرای روش های متنوع
مانند اصالح شبکه انتقال آب ،استفاده از پساب ،اصالح
الگوی مصرف و  ...حفاظت و پایداری از منابع آب را مد
نظر داشته باشیم.

برگزاری دومین دوره مسابقات سراسری بدمینتون برادران وزارت نیرو
به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مشهد مقدس
دومین دوره مسابقات بدمینتون برادران صنعت آب و برق کشور به میزبانی شرکت آب منطقه ای و در مجموعه
ورزشی این شرکت برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،در مراسم افتتاحیه محمد عالیی رییس هیات مدیره
و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان و حاضرین در این دوره از مسابقات
از تالش همه همکاران و مدیرانی که چه در گذشته و چه در حال برای راه اندازی و نگه داشت این مجموعه زحمات
زیادی کشیدند قدردانی نمود .
وی در بخشی از سخنان خود با یاد آوری این که روح سالم در جسم سالم است و تعالی روح در جسم سالم
امکان پذیر است و به ورزش بعنوان یک ضرورت روز اشاره کرد و افزود :کارکنان شرکت های آب و برق با توجه به
رسالت خدمت رسانی به مردم باید همیشه با نشاط و شاداب در راه تعالی سازمان های شان تالش نمایند که این
امر با ورزش امکان پذیر است.
خانم قزل باش ،رییس گروه بدمنیتون وزرات نیرو ضمن تشکر از میزبانی شرکت آب منطقه ای گفت استقبال
خوبی از سوی شرکت ها در دو مین دوره مسابقات شده است و این استان پتانسیل خوبی برای برگزاری مسابقات
کشوری دارد .وی اظهار امیدواری کرد در سال آینده با استقبال بیشتر استان ها بتوانیم مسابقات را بصورت تیمی
برگزار نماییم.
اسماعیلیان مدیر شورای ورزش صنعت آب و برق استان و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد حضور ورزشکاران
در استان را غنیمت دانست و گفت کمتر وزراتخانه ای داریم که مسابقات در این سطح برگزار کند که این
در راستای توجه ما به نیروی انسانی است و باعث تقویت جسم و روان همکاران می شود .
حسن بادامکی دبیر اجرایی این دوره از مسابقات در تکمیل این خبر افزود این دوره با حضور  ٧٢ورزشکار در
قالب ١۵تیم از شرکتهای صنعت آب و برق کشور به مدت  ٣روز و بصورت انفرادی و دونفره برگزار خواهد شد.

در این کارگاه که به صورت تعاملی و با مشارکت
دوسویه دانش آموزان در فرآیند یادگیری برگزار شد،
فراگیران ضمن آشنایی با مسائل و مفاهیم سازگاری با
کم آبی ضمن بازدید از موزه حیات وحش با مفاهیم
حفاظت از محیط زیست جانوری نیز آشنا شدند.
شایان ذکر است کتاب درسی انسان و محیط زیست
که در سال تحصیلی جاری در سطح کشور به فهرست
کتب درسی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم افزوده
شده است ،مشتمل بر  7فصل است که نخستین فصل
آن با عنوان "آب ،سرچشمه زندگی" به آموزش مفاهیم
مربوط به نجات آب اختصاص یافته است .در سال
تحصیلی جاری این کتاب در پایه یازدهم تحصیلی
پیاده سازی شده است.
دانش آموزان هنرستان دخترانه مولوی مشهد با
فرا گرفتن آموزه های کارگاه سازگاری با کم آبی برای
برگزاری نمایشگاه سازگاری با کم آبی و حفاظت از
محیط زیست به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز ملی
آب آمادگی کسب کردند.

در پایان این کارگاه که به ابتکار مدیریت آموزش اداره
کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی و با
همکاری روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار شد ،از دانش آموزانی که فعاالنه در
پیشبرد اهداف آموزشی کارگاه مشارکت داشتند با
اهدای یک کتاب آموزشی تقدیر شد.
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تامین  333میلیون مترمکعب آب مورد نیاز شهرها و صنایع از طریق خطوط انتقال در استان خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :در طی  4دهه عمر
با برکت انقالب شکوهمند اسالمی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مفتخر
است با طراحی ،ساخت و بهره برداری از  29طرح سازه ای 333 ،میلیون
مترمکعب نیاز آبی شهرها و صنایع استان را تامین نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی
با اعالم این خبر افزود :به همت کارشناسان و متخصصان ایرانی طی چهل سال
گذشته  958کیلومتر خطوط انتقال در سطح استان به اجرا در آمده است که
خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد به طول  160کیلومتر و حجم قابل
انتقال ساالنه بالغ بر  150میلیون مترمکعب در صدر آن قرار دارد.
عالیی عنوان کرد :تمام ظرفیت موجود پس از پیروزی انقالب اسالمی ایجاد
شده و به بهره برداری رسیده است.
وی خاطرنشان ساخت :با توجه به توزیع نامتوازن مکانی و زمانی نزوالت جوی
در سطح استان خراسان رضوی و به منظور تامین آب پایدار و یکنواخت در طول سال برای مصارف مختلف اعم از کشاورزی ،شرب ،خدمات و صنعت ،و تامین امنیت آبی برای
مردم شریف استان خراسان رضوی ،طراحی و اجرای خطوط مذکور ضرورت یافته و به اجرا در آمده است.

انسداد  22حلقه چاه غیرمجاز روستای پشته شهرستان تایباد
مدیر امور منابع آب تربتجام گفت ۲۲ :حلقه چاه غیرمجاز روستای پشته شهرستان تایباد (حریم
قنات آبقه) پر و مسلوبالمنفعه گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،یوسف اختری عنوان کرد :طی سه
روز فشرده کاری و پیرو دستور صادره دادستان عمومی و انقالب تایباد ،اجرائیات این اداره با همکاری
پاسگاه انتظامی اقدام به انسداد  ۲۲حلقه چاه غیرمجاز که در باالدست قنات آبقه دشت کرات این
شهرستان قرار گرفته بود نمودهاند.
وی ابراز داشت :در دیماه سال جاری نیز بهصورت کلی نسبت به بازگشایی و رفع تصرفات رودخانهای
مسیل پشته (به سمت آبقه) اقدام شده بود.
اختری این اقدامات را در راستای سازگاری با کم آبی برشمرد و گفت :شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با برنامه ریزی های انجام داده باید تا افق  1405کل اضافه برداشت  1200میلیون متر مکعبی
خراسان رضوی را به صفر برساند که الزمه رسیدن به این هدف جلوگیری از اضافه برداشت ها در
دشت های استان می باشد.

صرفه جویی بیش از  5میلیون مترمکعب
آب با انسداد  58حلقه چاه غیرمجاز در
سرخس

مدیر اداره منابع آب سرخس از صرفه جویی بیش از 5
میلیون مترمکعب آب و انسداد  58حلقه چاه غیر مجاز از
ابتدای سال 97تا کنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عبادی نژاد عنوان نمود :در راستای حفاظت از
منابع آب و برخورد با بهره برداری های غیر مجاز باتالش
و پیگیری های مستمر گروه گشت و بازرسی این اداره از
ابتدای سال  97تا کنون 58حلقه چاه غیر مجازتوسط این
اداره پر ومسلوب المنفعه گردید.
عبادی نژاد خاطر نشان کرد :با انسداد این چاه ها که
از دبی 5لیتر تا 30لیتر برثانیه و میانگین عمق  40متر
برخوردار بوده توانسته ایم بیش از  5میلیون مترمکعب
صرفه جویی در استفاده از منابع آبی داشته باشیم.
عبادی نژاد در پایان اعالم کرد :این اداره در راستای اهداف
شرکت مبنی برحفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی با
تالش و پیگیری همکاران هیچ گونه فرصتی به افراد متخلف
نخواهد داد تا امانتی را که متعلق به آیندگان است بدون
مجوز استفاده نمایند.

گزارش تصویری

تقدیر ستاد اقامه نماز استان از مهندس عالئی

گزارش تصویری

تقدیر مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از
دبیر امور فرهنگی شرکت
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مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

مدیریت عرضه و تقاضا الزمه مدیریت یکپارچه منابع آب در سالهای آینده است
مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
مدیریت توامان عرضه و تقاضا ،تجربه دیروز ،ضرورت امروز و الزمه مدیریت یکپارچه و
بهم پیوسته منابع آب در سال های آینده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،سید هادی افضلنیا با اشاره
به شرایط فعلی استان و تغییرات اقلیمی پیش رو عنوان کرد :با توجه به قرار گرفتن 74
درصد مساحت استان در منطقه خشک و  26درصد در منطقه نیمه خشک و پیش بینی
تغییرات اقلیمی به خصوص درکریدور شرق کشور ،افزایش دما و کاهش بارش احتمالی در
سالهای آینده مدیریت منابع آب را با چالش های جدی تری مواجه خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت عرضه و تقاضا الزمه مدیریت یکپارچه منابع آب در سالهای
آینده است افزود :میانگین بارش های بلند مدت استان  221میلی متر است .این میزان
بارش درسال آبی  95-96به  189میلی متر و در سال آبی  96-97به حدود  130میلی
متر کاهش یافته است.
مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به اینکه در حال حاضر با تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط
چالش های پیش روی تامین آب به صورت جدی و به صورت روزانه در حال بررسی و
ارزیابی است عنوان کرد :برای تامین آب مورد نیاز برای کلیه مصارف در کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت استان به خصوص شهر مقدس مشهد برنامه های تفصیلی و عملیاتی
تدارک دیده شده است.
اولین برنامه ما اجرای طرح بزرگ سازگاری با کم آبی است
افضل نیا با تاکید بر اینکه برای تامین آب استان استراتژی اصلی ما سازگاری با کم آبی در کنار گزینه های انتقال آب است گفت :با حضور دکتر اردکانیان در وزارت نیرو و
تجارب طوالنی داخلی و بین المللی ایشان در مدیریت منابع آب ،سازگاری با کم آبی به عنوان مهم ترین راهبرد وزارت نیرو در این شرایط ارائه شده است .تا زمانی که الگوی
مصرف آب و بد مصرفی را اصالح و کنترل نکنیم هرچه در زمینه تامین و انتقال آب تالش کنیم بازهم با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه جمعیت مستقر در مرکز استان از 15درصد در سال  1335به حدود  50درصد در سال 1395رسیده اظهار کرد :عدم اجرا و یا درست اجرا نشدن طرح
آمایش سرزمین آب محور ،باعث افزایش استقرار نقاط جمعیتی در مراکز استان ها شده و این شکل گیری سبب رشد و توسعه صنعت و  ...خواهد شد که در پی آن تقاضای
بیشتر برای آب رقم می خورد و نیاز به تامین و انتقال آب از خارج حوضه همچنان باقی خواهد ماند.
مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :بر اساس مصوبه هیات دولت کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با عضویت چهار وزیر
و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط شکل گرفته و بر این اساس کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح استان نیز به ریاست استاندار تشکیل شده و دستورالعمل های مربوطه
برای اجرای این طرح ابالغ شده است.
مشکل کم آبی باید دغدغه تک تک افراد جامعه باشد
افضل نیا خاطر نشان کرد :در گذشته ،کم آبی و بحران آب ،دغدغه دولتها و وزارت نیرو بوده است .اما تجربه نشان داده برای برون رفت از بحرانهای پیش آمده ،موضوع
آب ،سازگاری و مشکل کم آبی در حال حاضر باید به یک مساله واحد تبدیل شود و دغدغه تک تک افراد جامعه باشد و دستگاههای اجرایی نیز برای حل این مشکل بایستی
ضمن پرهیز از بخشی نگری ،بهصورت بهم پیوسته کار کنند.
اصالح تعرفه های آب یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت منابع آب در جوامع پرمصرف است
وی افزود :یکی از عواملی که درست مصرف کردن را سخت تر میکند اینست که این کاالی حیاتی ارزان است و ارزش اقتصادی ندارد به گونه ای که هزینه های خانوارها برای
آب شرب و بهداشت مصرفی ،بسیار کمتر از هزینه های سایر سبدها از جمله مخابرات،دخانیات و  ...می باشد .در خصوص آب کشاورزی نیز رایگان شدن آب ،باعث بروزخسارات
جبران ناپذیر به سفره های آب زیرزمینی شده تا آنجا که کسری مخازن آب زیرزمینی استان به حدود  1/2میلیارد متر مکعب در سال (میانگین درازمدت) رسیده و دشتها
را با وضعیت بحرانی مواجه ساخته است.
وی در خصوص اینکه دستگاه های اجرایی برای سازگاری با کم آبی برنامه های متعددی را در کارگروههای مرتبط ارائه کردند گفت :در راستای اجرای مصوبات این
کارگروه ها سیمای آب استان 28 ،شهرستان استان و  37محدوده مطالعاتی بر مبنای آخرین داده ها تهیه شده و برنامه های عملیاتی سازگاری با کم آبی تدوین شده است.
بر این اساس مصارف کشاورزی ،شرب و صنعت به گونه ای برنامه ریزی شده تا کسری مخازن آبهای زیرزمینی استان در سال  1405به صفر برسد.
افضل نیا گفت :در برنامه ششم به مساله آب آنچنان که باید پرداخته نشده است .اعمال سیاستهای سازگاری با کم آبی ،تامین و انتقال آب ،اصالح الگوی مصرف ،جبران
کسری مخازن و  ...نیازمند اعتبارات زیادی است که متاسفانه در قانون بودجه میزان اعتبار الزم تخصیص داده نشده است و آنقدر که از اهمیت آب صحبت می شود به همان
میزان در برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه به آن پرداخته نشده است.
مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد :از دیگر برنامه های کوتاه مدت برای اصالح الگوی مصرف ،می توان به
اطالع رسانی همه جانبه ،تقویت الگوهای ارتباطی و مشارکت فراگیر همگانی و استفاده از ابزار های کاهنده مصرف آب اشاره کرد که امیدواریم به دنبال اجرای این برنامه ها
سرانه مصرف آب نیز کاهش یابد.
یکی از برنامه های سال  98بازچرخانی آب و جایگزینی پساب به جای آب شرب برای فضای سبز است
افضل نیا گفت :فضای سبز مشهد از شرایط نسبی خوبی برخوردار است و بنا بر اعالم مسئولین سازمان پارکها طی سالهای گذشته مقام اول را در بین سایر شهرها
داشته است .ضمن تاکید بر اهمیت نقش فضای سبز برای کاهش اثرات منفی ناشی از آلودگی هوا ،از جمله برنامه های سازگاری با کم آبی در سال  ،98جایگزینی پساب
مناسب به جای آب شرب مصرفی برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز است.
وی اضافه کرد :برنامه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای سال  98استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود سطحی و زیرزمینی است تا با کمترین مشکل ،آب شرب مورد
نیاز شهرهای استان به خصوص کالنشهر مقدس مشهد را تامین کنیم .با انتقال پساب به غرب مشهد و جایگزینی آن با آب چاههای کشاورزی مشکالت تامین آب شرب و
بهداشت مشهد را به حداقل برسانیم.
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چهل سالگی انقالب
سرزمین خورشید که به برکت وجود بارگاه ملکوتی امام الرضا (ع) پایتخت
معنوی ایران و شیعیان جهان محسوب می شود ،اکنون با وسعتی بیش
از  11میلیون و  700هزار هکتار و نزدیک به شش میلیون نفر جمعیت،
چهارمین استان پهناور ،دومین استان پرجمعیت و اصلی ترین کانون
زیستی در شرق ایران اسالمی به شمار می رود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
خراسان رضوی سرزمین قنات و قناعت بوده است .سرزمین مردان و زنانی
که رمز تداوم زندگی را در سازگاری با طبیعت یافته بودند و این چنین
هشت هزار سال زندگی را در پهنه دشت توس تا به امروز تداوم بخشیدند.
این استان از مناطق خشک و نیمه خشک ایران محسوب می شود .وضعیت
ناهمواری ها و کمی ریزش های جوی باعث شده که جز دو جریان سطحی
یعنی رود اترک در شمال غربی استان و کشف رود در شمال شرقی آن،
رودخانه پرآب و دائمی دیگری در استان وجود نداشته باشد و از همین
روست که ساکنان این سرزمین ،بخش اصلی نیازشان به آب شیرین را
همواره از آبهای زیرزمینی تامین می کرده اند .در
طول هزاران سال سابقة تاریخی این دیار کهن ،نیاکان
باتدبیر ما راه سازگاریبا کم آبی را یافته بودند .آنان با
اختراع قنات و با شناخت میزان محدود بارندگی ،این
سرزمین نیمه خشک را ،در میان بیآبی ها و بیابان ها،
آباد نگاه داشتند.
فرهنگ قنات ،فرهنگ قناعت است و سازگاری با
محیط زیست و این همان گوهر گمشده درجامعه
مصرفی امروزماست.
در طول نیم قرن گذشته همپای افزایش جمعیت در
استان ،میزان مصرف آب بیشتر شده و این در حالیست
که میزان ریزش های جوی نیز سال به سال کمتر
می شود .این مساله،تامین آب مورد نیا ِز  28شهرستان،

 70بخش و  164دهستان استان خراسان رضوی را
به مهمترین دغدغه شرکت آب منطقه ای این استان
تبدیل ساخته است.
در حالیکه تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی تنها یک
سد برای تامین آبِ این استان ساخته شده بود اکنون
در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی،
 27سد که به دست مهندسان ایرانی ساخته شده در
کنار  24بند انحرافی و کانال انتقال آب 3 ،تونل انتقال
آب و  9تصفیه خانه ،وظیفه تامین آب شرب استان
خراسان رضوی را برعهده دارند.
مهار و انتقال آبهای سطحی و حفاظت از حریم و بستر
رودخانه های استان از جمله مسوولیتهای شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی برای تامین امنیت آبی

این استان است .همپای این مسوولیت ها،با توجه به
استمرار بیش از  15دوره خشکسالی پیاپی در کشور و
نیز تشدید برداشت از منابع آب زیرزمینی طی یک دهة
اخیر،مدیریت و حفظ منابع آب زیرزمینی از مهمترین
وظایف شرکت آب منطقه ای استان می باشد.
تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی و انسداد
چاه های غیرمجاز ،ساماندهی شرکت های حفاری چاه،
اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب،
تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه ها
و جایگزینی پساب به جای آب چاه برای آبیاری های
کشاورزی در دشت های ممنوعه از جمله پروژه های
طرح احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در
استان بوده است.
تا کنون  7400حلقه چاه غیرمجاز با مجموع حجم
ساالنه  159میلیون متر مکعب آب و همچنین 880
میلیون مترمکعب اضافه برداشت از چاه های مجاز در
سطح استان شناسایی شده که با همکاری سمن ها
و تشکل های قانونی ،میزان اضافه برداشت ها کاهش
یافته و پر نمودن چاه های غیر مجاز با همکاری
نیروهای انتظامی و دادگستری در دستاقدام است.
تا سال آینده کلیه چاه های مجاز به کنتور هوشمند
مجهز خواهند بود و با مانیتورینگ این کنتورها به
ِ
برداشت آب از کلیه چاه ها
صورت آنالین ،اضافه
محدود خواهد شد.
با وجود همه این اقدامات اما میزان برداشت از منابع
آبی استان همچنان بیش از ظرفیت منابع تجدیدپذیر
است و این شاخص منفی ،شرکت آب منطقه ای
استان را بر آن داشته تا با برگزاری جلسات راهبردی

متعدد و بررسی راهکارها به تنظیم و تصویب «سند
آبی» استان اقدام نماید .بر اساس این
سازگاری با کم ِ
سند ،عزم تمامی دستگاه های مرتبط بر آنست که به
همت هم،کسری مخازن آب را جبران و تا سال 1405
به صفر برسانند.

پیام مهندس عالیی
شرکت آب منطقه ای استان خراسان
رضوی با بهره مندی از توان فنی
کارشناسان و مهندسان مجرب ،امیدوار
است با اقدامات انجام شده و در دست
انجام خود ،امنیت آب را که مایه حیات
بشری است برای ساکنان این استان و
زائران پایتخت معنوی ایران اسالمی به
ارمغان آورد.
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مدیر فن آوری اطالعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

آغاز بهره برداری از پیشخوان الکترونیک شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مدیر فن آوری اطالعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :دریافت
خدمات مشترکین شرکت آب منطقه ای از این پس از طریق پیشخوان الکترونیک امکان پذیر
است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد احسان محمد زاده الری
از آغاز بهره برداری پیشخوان الکترونیک و ارائه خدمات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
به مشترکین خبر داد و افزود :با استفاده از پیشخوان الکترونیک ،از این پس مشترکین شرکت
آب منطقه ای می توانند خدمات مورد نیاز خود را عالوه بر دفاتر پیشخوان دولت به صورت
الکترونیکی از طریق سایت شرکت و اینترنت بر روی تلفن همراه خود دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این بستر جدید بر مبنای پیشرفته ترین روشهای ارائه خدمات طراحی
و اجرا شده است گفت :متقاضیان این امکان را دارند که ضمن ثبت درخواست خود نسبت به
پیگیری آن و همچنین ارائه مستندات و پرداخت هزینه ها مستقیما از طریق تلفن همراه خود
اقدام کنند.
مدیر فن آوری اطالعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد :با استفاده از این پیشخوان الکترونیک مشترکین شرکت آب منطقه ای می توانند
کلیه اطالعات الزم را اخذ و آموزش و هماهنگی های مورد نیاز را به صورت مستقیم دریافت کنند.
محمد زاده الری اضافه کرد :در این راستا مشترکین شرکت مذکور که متقاضی استفاده ازاین امکانات جدید هستند می توانند ضمن مراجعه به امور مربوطه و ادارات منابع
آب شهرستانها با ارائه مستندات مالکیت نسبت به دریافت شناسه کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
وی اظهار کرد :پس از دریافت شناسه کاربری مشترکین می توانند کلیه درخواست های مرتبط با حفر و بهره برداری از چاه های خود یا موکلین آنها را مشتمل بر تغییر محل،
کف شکن ،اصالح نامه ،اصالح مفاد پروانه و  ...از طریق سایت شرکت در هر مکانی که حضور دارند با استفاده از رایانه و یا تلفن همراه خود ارائه ،پیگیری و دریافت کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

نمی توان تمام چاه های کشاورزی خواف را به صنعت و معدن اختصاص داد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در جلسه بررسی وضعیت
چاه های سالمی خواف گفت :برای اجرای طرح معدن
سنگان خواف بایستی تمام جوانب را در نظر گرفت و
با رضایت مردم منطقه و کشاورزان اقدام به عملیاتی
کردن طرح کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در نشست صمیمانه ای که با جمعی از نمایندگان
کشاورزان منطقه سالمی خواف داشت با اشاره به
اینکه فعالیت معدن سنگان خواف تصویب دولت
و مجلس است گفت :پیشنهاد ما این است که طرح
جامع کشاورزی ،صنعتی -معدنی منطقه با هماهنگی
نمایندگان کشاورزان پایه ریزی شود چرا که در خواف
نمی توان کشاورزی را از بین برد .تبعات و پیامدهای
منفی حذف کشاورزی منطقه جبران ناپذیر است؛
منطقه دیگر جای زندگی نخواهد بود؛ نباید خواف را به
کویر لم یزرع تبدیل کنیم و تمام سهم آب کشاورزی را
به صنعت و معدن اختصاص دهیم.
محمد عالیی گفت :کشاورزی منطقه با روش های نوین
کشت مانند کشت گلخانه ای ،آبیاری تحت فشار و
قطره ای باید حفظ شود و با افزایش بهره وری و کاهش
مصرف آب ،سهم مازاد را به صنعت اختصاص داد.
عالیی افزود :پیشنهاد ما این است نیروهای بومی در
معادن به کارگرفته شوند تا از این ظرفیت معادن نیز
به نحو مطلوب استفاده شود؛ همچنین در منطقه توزیع
امکانات و زیر ساخت ها عادالنه باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن
اشاره به اینکه طبق قانون تا سال  1405باید از سهم
مصرف  92درصدی کشاورزی کاست و به سهم 2
درصدی صنعت و خدمات اضافه کرد گفت :در حال

حاضر در دنیا میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 70
درصد ،شرب  10درصد و صنعت و خدمات  20درصد
است در حالیکه در ایران به ترتیب  92درصد 6 ،درصد
و  2درصد است.
در این جلسه نمایندگان کشاورزان به بیان دغدغه های
خود پرداختند و مقرر شد در منطقه سالمی با حضور
تعداد بیشتری از کشاورزان جلسه تفصیلی برگزار شود.

راه اندازی وب سایت جامع سازگاری با
کم آبی در خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
به منظور تحقق سیاست های کالن دسترسی آزاد به
اطالعات و شفاف سازی عملکرد ،وب سایت جامع
سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی به زودی راه
اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با اعالم این خبر افزود :بخش
مهمی از سازوکارهای پیاده سازی سند استانی و ملی
سازگاری با کم آبی وابسته به دسترسی به اطالعات
به هنگام ،درست و کارآمدی است که بتواند تصویری
واضح و روشن از وضعیت منابع آب به تفکیک دشت ها
و شهرستان ها در هر استان در اختیار تصمیم سازان
قرار دهد.
عالیی در توضیح ساختار این وب سایت اظهار داشت:
وب سایت سازگاری با کم آبی در پنج بخش کلی
آموزش و تحقیقات ،سیمای مصور منابع آب ،تاالر
گفتمان سازگاری با کم آبی ،رسیدگی به تخلفات آبی و
همچنین تازه های سازگاری با کم آبی طراحی شده که
هم اکنون طراحی نرم افزاری آن صورت گرفته ،پس از
فرآیند خطایابی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به قابلیت های نوین نرم افزاری این
وب سایت عنوان کرد :وب سایت سازگاری با کم آبی
در قالب نرم افزاری ایمن ،کامال واکنشگرا و کاربرپسند
طراحی شده و با هر گیرنده ای اعم از تلفن همراه،
تبلت و رایانه سازگار و برای کلیه کاربران با سرعت باال
قابل دسترسی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نوید
داد :به مناسبت روز ملی آب همزمان با رونمایی از
سامانه جامع رسیدگی به تخلفات آبی ،از وب سایت
جامع سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی نیز
بهره برداری خواهد شد.
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درسمینار مقابله با کم آبی مطرح شد:

مدیریت درست آینده بهترین سرمایه گذاری است
سه دهه آینده با کمبود شدید منابع آب
رو به رو می شوند که این مساله می تواند
زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی
را فراهم کند و مانع ریشه کنی فقر در این
کشورها شود .به گفته ی وی بهبود روش
تخصیص منابع آبی و مصرف آب در دنیا
بزرگ ترین چالش دنیاست.
حجازی آینده نگاری را مهم قلمداد
کرد و افزود :تغییر تمدن و رشد فناوری
اطالعات دو فاکتور مهم برای آینده جهان
می باشد .وی گفت :مدیریت درست آینده
بهترین سرمایه گذاری می باشد.

سمینار مقابله با کم آبی با حضور دکتر
حجازی ،پژوهشگر دانشگاهی و عضو
کمیته آموزش و تحقیقات تدوین سند
چشم انداز بیست ساله کاشان پیرامون
استفاده از نظرات و کمک های تشکل
ها و سازمان های مردم نهاد در سالن
اجتماعات شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای
خراسان رضوی ،کاظم جم در سمینار
مقابله با کم آبی گفت :با توجه به
خسکسالی های اخیر و بخصوص در شرق
کشور  ،بحث آب تبدیل به یک بحث مهم در مدیریت
کالن کشور شده است ،و الزم است تغییر دیدگاه از
سمت سنتی به طرف خرد جمعی داشته باشیم.
وی با اذعان به پروژه نجات آب که از سال  87در
خراسان رضوی با رویکرد اطالع رسانی و فرهنگ
سازی در حال انجام است ،به انعقاد تفاهم نامه با جهاد
کشاورزی برای آموزش زنان روستایی در حوزه مدیریت
منابع آب نیز اشاره کرد.
جم با تقدیر از فعالیت صادقانه ی مدیران در شرکت،
به اقدامات مهم و برجسته مدیران امور منابع آب
شهرستان ها در حوزه جلوگیری از اضافه برداشت ها
اشاره کرد.
در ادامه قائم مقام مدیر عامل ضمن خوش آمد گویی
و تبریک ایام فجر به اقدامات 20ساله شرکت در بحث
مدیریت آب اشاره کرد و گفت :توسعه الزمه زندگی در
جهان امروز است .طاهری در ادامه به سخن مقام معظم
رهبری اشاره کرد که اگر در علم و دانشی که منجر به
عمل بشود عقب بیافتیم ،از کل دنیا عقب مانده ایم.
وی گفت :توسعه بایستی با مسائل محیط زیست باشد و

مصداق این همراهی را باید در مسائل آب دخیل کنیم.
طاهری هدف بخش آب را پایداری منابع آب و تداوم
تمدن قدیمی کهن ایرانی دانست و حفظ آبخوان های
محلی ،تعادل بخشی ،کاهش مصرف ،صرفه جویی،
بهره وری و عدم اصراف را از اولویت های مهم شرکت
دانست و اضافه کرد :گرچه سازگاری با کم آبی مقوله
جدیدی نیست اما به عنوان دکترین جدید وزارت نیرو
به آن اهمیت می دهیم و ملزم به رعایت آن هستیم.
در ادامه دکتر حجازی پژوهشگر دانشگاهی و عضو
کمیته آموزش و تحقیقات تدوین سند چشم انداز
بیست ساله کاشان و نیزعضو اتاق فکر گردشگری
کشور ،به ایراد سخنرانی پرداخت .وی با بیان مقدماتی
در ارتباط با چرخش تمدنی جدید که با سرعت باال
در دنیا در در حال ایجاد است به مسائلی مانند قلمرو
فردی در بشر امروزی ،عدم تصمیم گیری خوب ،فقدان
تفکر در مورد آینده ،عدم توجه به فهم عالئم پیرامونی
و نیز عدم شناخت و حل مسائل اشاره کرد.
حجازی اظهار داشت :به گزارش سازمان ملل متحد
 7کشور در میان  10کشور پر جمعیت دنیا طی

در بخش پایانی سمینار حجازی ،به بیان تجریبات خود
در استفاده از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و
همچنین همکاری دست اندرکاران و مقامات شهرستان
کاشان برای برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از
منابع آبی پرداخت .وی سمن ها را حلقه واسط بین
حاکمیت و مردم دانست و بیان کرد :سازمان ملل
 4رویکرد جدید برای سمن ها قائل شده است که
شامل جذب سرمایه گذار ،ورود به عرصه بین المللی،
سازندگی فردا و جمع آوری ایده های نوآورانه می باشد.
وی در انتها به پایه گذاری انجمن احیا در کاشان در
سال 95اشاره کرد و اهداف کلی آن را حفاظت از
ذخایر آبی ،تغییر الگوی کشت ،فرهنگ سازی ،تثبیت
انجمن ،استفاده از منابع خیرین ،اقتصاد آبی و سرمایه
گذاری ،تسهیلگری در قوانین و مقررات و انسجام
منطقی معرفی کرد
آبکاالییکبارمصرفنیست.راهکارهای
بازچرخانیآبدرمنزلرابیاموزیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

وضعیت دشت های مشهد را از آنچه هست بدتر نکنیم
میتوان بر تمامی مشکالت
غلبه کرد.
وی خدمت به مردم را یکی
از اصول انقالب اسالمی
برشمرد و گفت :مردم
ولی نعمتان ما هستند و ما
باید تمام تالش خود را در
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در بیستمین جلسه تبادل نظر و
برسی مسائل و مشکالت مربوط به مدیریت مشارکتی
دشت های آبی حوزه سیاسی مشهد که با حضور
بهره برداران در محل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار شد ضمن تسلیت ایام فاطمیه و
گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی افزود :انقالب ما یک معجزه در تاریخ بود و
حضرت امام به همه ما آموخت با توکل به خداوند

جهت خدمت رسانی به آنان بکار گیریم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان
کرد :خوشبختانه طی جلسات متعدد با کشاورزان و
بهره برداران ارتباط خوب و موثری جهت رفع مشکالت
آبی در بخش کشاورزی ایجاد شده است تا هم از
ضربه زدن به اقتصاد کشاورزان جلوگیری شود و هم
در مصرف آب این بخش صرفه جویی های الزم صورت
بگیرد.
وی افزود :در این جلسات بحث های متعددی پیش

می آید اما آنچه حائز اهمیت است رسیدن به نتایج
درست و تصمیم گیری واحد در راستای حل بحران آب
است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با تاکید بر اینکه وضعیت دشت های مشهد همچون
بدنی مجروح است گفت :نباید با ایجاد شرایط غلط
وضعیت دشت های مشهد را از آنچه که امروز هست
بدتر و بحرانی تر کنیم.
عالیی اظهار کرد :ما پای قول خود ایستاده ایم و
نمی گذاریم بیش از این مجوز حفر چاه در دشت های
ممنوعه صادر شود.
وی در خصوص اینکه تعداد زیادی از چاه های
غیر مجاز در سطح استان بسته شده است گفت :برای
اولین بار است که جهت تامین آب شرب بحث خرید
چاه های کشاورزی مطرح است تا عالوه بر کاهش
هزینه ها از فرونشست زمین جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
در حال حاضر حجم مورد نیاز برای تامین آب شرب
مشهد  225میلیون متر مکعب است.
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دومین کارگاه آموزشی طرح داناب در مشهد برگزار شد
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :دومین کارگاه آموزشی طرح ملی دانش
آموزی نجات آب (داناب) با حضور کارشناسان مسئول
ادارات  47گانه استان خراسان رضوی و مدیران
آموزشگاه های مقطع متوسطه اول شهرستان مشهد در
مجتمع فرهنگی معارف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :در چارچوب
تفاهم نامه منعقد شده مابین شرکت آب منطقه ای
و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی،
در سال تحصیلی جاری بالغ بر  290هزار دانش آموز
مقطع متوسطه اول به مناسبت اجرای دهمین دوره
طرح دانش آموزی نجات آب در استان خراسان رضوی
در سه پایه تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم آموزش
می بینند.
جم یادآور شد :نخستین کارگاه آموزشی این طرح در
تاریخ  1آبان  1397همزمان با جشن دهمین سال
اجرای طرح داناب برگزار شد.
وی خاطرنشان ساخت :بخش آموزشی طرح داناب
شامل دو قسمت آموزش معلمان و دانش آموزان است
که با استفاده از برگزاری کارگاه های آموزشی و انتشار

اقالم کمک آموزشی محقق می شود.
جم با اشاره به توجه جدی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی به توسعه آموزش های پایه ای در
حوزه نچات آب و سازگاری با کم آبی اعالم کرد :در
سال تحصیلی جاری عالوه بر اجرای طرح دانش آموزی
نجات آب در مقطع متوسطه اول ،پیاده سازی کتاب
درسی انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه دوم
نیز در دستور کار قرار گرفته است .همکاری در برگزاری
جشنواره نوجوان خوارزمی ،اجرای طرح پایلوت ناجی
آب روستا و همچنین همکاری در برگزاری طرح
بازارچه های کار و فناوری با محوریت نجات آب
و محیط زیست نیز از جمله اقدامات شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در حوزه آموزش های
پایه ای است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در خصوص نحوه برگزاری کارگاه ها عنوان
کرد :این شرکت با بهره مندی از ظرفیت بخش
خصوصی و توان فنی شرکت مشاور در حوزه آموزش،
اطالع رسانی و فرهنگ سازی محتوا و برنامه ریزی
آموزشی مخاطبان را تعریف و به اجرا در می آورد.

 82درصد مخازن سدهای استان خالی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون  89میلیون مترمکعب
آورد رودخانه ها به مخازن سدهای استان وارد شده و
حجم ذخیره آب سدها را به  275میلیون مترمکعب
رسانده است با این حال نسبت به حجم مخازن سدها
در تراز نرمال ،هم اکنون  82درصد ظرفیت آن ها خالی
است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با اعالم این خبر افزود :با توجه به
خشکسالی کم سابقه سال آبی گذشته بخش و کاهش
ورودی به سدهای استان ،علیرغم اینکه شاهد افزایش
 50درصدی نزوالت جوی نسبت به مدت مشابه در
سال آبی گذشته هستیم اما کماکان بخش اعظم مخازن
سدهای استان آبگیری نشده است.
عالیی اظهار داشت :از ابتدای سال آبی جاری تاکنون
 89میلیون مترمکعب آورد ورودی به سدهای استان
بوده که  54میلیون مترمکعب آن در بخش های

کشاورزی ،صنعت و شرب مصرف شده است .از ابتدای
سال  1397تاکنون حجم ورودی به مخازن سدها 139
میلیون مترمکعب و میزان مصرف بالغ بر  199میلیون
مترمکعب بوده است.
وی وضعیت ذخیره آب در سد دوستی را نامطلوب
دانست و اظهار داشت :سد دوستی به عنوان
اصلی ترین منبع تامین آب شهرمشهد در سال های
گذشته ،هم اکنون تنها  16درصد ظرفیت آن آبگیری
شده و چنانچه نزوالت جوی قابل توجهی طی ماه های
پیش رو در مناطق باالدست این سد رخ ندهد ،شرایط
سختی در جبران کسری تامین آب مورد نیاز کالنشهر
مشهد از محل این سد رخ خواهد داد.
عالیی خاطرنشان ساخت :خوشبختانه تمهیدات الزم
برای مدیریت شرایط بسیار سخت آبی در سال 1398
اندیشیده شده است اما گذر از این شرایط بدون
اقدامات مدیریتی ،فنی و اجتماعی جدی در تمام بخش
ها اعم از کشاورزی ،صنعت ،خدمات و شرب و بهداشت
میسر نخواهد شد.

رفع تصرف  80هزار مترمربع از بستر
رودخانه تجن شهرستان سرخس

رئیس اداره منابع ّآب سرخس از رفع تصرف  80هزار
مترمربع از اراضی بستر رودخانه تجن سرخس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمدرضا عبادی نژاد در حاشیه عملیات رفع
تصرف از بستر رودخانه تجن این شهرستان گفت :رفع
تصرف از بستر رودخانه ها و مسیل ها برای تسهیل
جریان سیالب ها امری ضروری است که با اجرای
اقدامات صیانت از بستر رودخانه و مسیل ها و همچنین
در راستای اعمال تبصره های 3و4ماده 2قانون توزیع
عادالنه آب انجام گرفته است.
عبادی نژاد درادامه افزود :عملیات رفع تصرف رودخانه
تجن در محدوده روستای قاسم آباد و دولت آباد
سرخس که جدیدا مورد تصرف افراد سودجو قرار گرفته
و باعث ازبین رفتن جنگل پده و گز منطقه و تغییر
مسیر رودخانه شده بود ،که این امردر زمان بارندگی
و سیالبی شدن رودخانه خطراتی برای روستا ایجاد
می کرد .پس از بازدید اعضا شورای تامین از منطقه و با
دستور صریح دادستانی به همت گروه گشت و بازرسی
آب های سطحی این اداره و همکاری پاسگاه های
مرزبانی دولت آباد و نوروزآباد رفع تصرف و آزاد شد.
گفتنی است رودخانه تجن (بخش سفالی هریرود)
رودی است که در شرق شهرستان سرخس جاری است.
این رود در حقیقت امتداد جریان هریرود است که پس
از تالقی دو رود کشف رود و هریرود در محلی به نام پل
خاتون ،تجن خوانده میشود.

رفع تصرف  7655متر مربع بستر و حريم
رودخانه داغيان و اراضي عسگر آباد
شهرستان قوچان
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اعالم نفرات برتر بهترین پیام ادبی سازگاری با کم آبی
اسامي برندگان مسابقه پيامکي انتخاب بهترین پیام
ادبی سازگاری با کم آبی از سوي شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،يک مسابقه پيامکي با عنوان» انتخاب بهترین
پیام ادبی سازگاری با کم آبی « با محوریت سازگاری با
کم آبی در کشور و یا استان برگزار شد.
کاظم جم ،مدیر روابط عمومی آب منطقه ای خراسان
رضوی در تکمیل این خبر افزود 64 :نفر از هموطنان
با ارسال  133پیام در اين مسابقه شرکت کردند.
پیام های ارسال شده بر اساس معیارهای انتخاب سوژه،
پیام مناسب ،نوآوری و خالقیت و زیباشناسی مورد
بررسی قرار گرفت و نفرات برتر مشخص گردید.
اسامی نفرات و پیام های برتر به شرح ذیل است:
 -1هادی نجف زاده ( آب و فاضالب مشهد)  :وقت
است برای آب کاری بکنیم این فکر به ذهن خویش
جاری بکنیم «باران چو کم و زمین و انسان تشنه
با مشکل آب سازگاری بکنیم.
 -2سید وحید حیدری  :سازگاری ،کلید قفل کم آبی
 -3محمد رضا عباس زاده  :کم آبی از بی آبی بهتر است...کم مصرف کنیم تا بی آب نشویم....
ارزانی امرو ِز آب ....فاجعهی بی آبی
آبی امروز
 -4مهرداد قنواتی ( اهواز) :
ِ
ارزانی دیرو ِز آب ....بحران کم ِ
ِ
فردا
 -5محسن عبدالهی خلج :با کم آبی بساز ...شهرت را
 -6محمد مهدی سرقینی (آذربایجان شرقی -اهر)  :کم آبی برای نیاکان ما فرصت بود،فرصتی برای تدبیر
و ابداع،فرار نکردند و قرار یافتند.
 -7بهاری (مرکزی)  :سازگاری با کم آبی وظیفه همگانی
 -8سید محمود رضا نظام (مشهد)  :اگردلواپس آیندگان نیستیم تدبیری برای آینده ی خودمان باشیم!...
 -9اسماعیل رضاییان یونسی (کاشمر)  :گر مصارف را کمی سامان دهیم دشتهای نیمه جان را جان دهیم.
 -10محمد شوکتی آمقاتی (کرج) :قطره قطره کم شود وانگهی صحرا شود.
گزارش تصویری

ویژه برنامه های ورزشی به مناسبت دهه فجر

گزارش تصویری

مسابقات سراسری بدمینتون برادران وزارت نیرو

گزارش تصویری

کسب رتبه سرکار خانم مخدرپناه در مسابقات
آمادگی جسمانی وزارت نیرو
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گزارش تصویری

ویژه برنامه های ورزشی به مناسبت دهه فجر

گزارش تصویری

ویژه برنامه های واحد بسیج به مناسبت دهه فجر
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