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استاندار خراسان رضوی در بازدید از سد دوستی:

تمام تالش خود را در جهت تامین آب شرب  98مشهد انجام خواهیم داد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،رزم حسینی در بازدید از خط انتقال و
سد دوستی گفت :دولت تمام تالش خود را در جهت
تامین آب شرب سالم و بهداشتی برای مجاورین و
زائران مشهد مقدس در سال  98انجام خواهد داد.
وی با اشاره به خشکسالی های سال های اخیر افزود:
این علت باعث شد که تامین آب بهویژه در حوزه شرب
برای شهرهای استان با چالش جدی مواجه شود؛ لیکن
با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط توانسته ایم
برای هر شهرستان منابع آب مورد نظر را در بخش های
مختلف مصرف برنامه ریزی نماییم.
رزم حسینی مصرف صحیح آب را در راستای عمل به
فرمایشات قرآن و اهل بیت (ع) خواستار شد و افزود:
فقط با اصالح الگوی مصرف خواهیم توانست این
کمبود منابع آب را بهتر مدیریت و از آن گذر کنیم.
در این بازدید محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای استان با اشاره به حجم فصلی مخازن استان
اگفت :حجم کل مخازن سدهای استان  1550میلیون
متر مکعب است که در حل حاضر  20درصد حجم
مخازن پر هستند.
وی سد دوستی را یکی از منابع اصلی تامین آب شرب
مشهد برشمرد و افزود :این سد در زمان پر آبی نزدیک
به  70درصد آب شرب مشهد را تامین می نمود؛ اما

در سال های اخیر با کاهش بارندگی ها بهویژه در
حوزه های باال دستی این میزان به  30درصد برای
مشهد رسیده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره
به اینکه نزدیک به یک سال است با تشکیل کارگروه
تامین آب شرب برای سال  98بدون در نظر گرفتن سد
دوستی بین شرکت های آب منطقه ای و آبفای مشهد
توانسته ایم چند راه حل برای تامین آب این کالن

نشست صميمى شوراهای کشاورزی ،شوراهای شهرستان ،شهر و چند
روستای بزرگ کالت نادری و شهردار شهر کالت نادری با مديرعامل
شركت آب منطقه اى خراسان رضوى
و زندگینامه فرزند سلحشور
آن ،نادرشاه افشار ،بیان کرد :در
شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی احترام به مردم و ارباب
رجوع و حل مسائل آنها در
زمان بهینه از مبانی فرهنگ
سازمانیست.
عالیی افزود :مرزنشینان عزیز و
غیور ما ،که نقش بسیار پررنگ
و مهم و حساسی در تامین
امنیت ملی دارند جایگاه بسیار
واال و ارزنده ای نیز در شرکت
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در نشست صميمى شوراهای کشاورزی،
شوراهای شهرستان ،شهر و چند روستای بزرگ کالت
نادری و شهردار شهر کالت نادری با مديرعامل شركت
آب منطقه اى خراسان رضوى كه حدود سه ساعت
به طول انجاميد مهندس عاليي با خوش آمدگویی
به میهمانان با بیان تاریخچه ای از شهرستان کالت

دارند .توسعه و بهبود مدیریت آب و خاک دامنه های
شمالی رشته کوه هزار مسجد با رعایت پروتکل های
مرزی و همخوان با ظرفیت های زیست محیطی و
طرح آمایش سرزمین و حرکت در راستای ایجاد
اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه و
رضایت مندی مرز نشینانان عزیز و متعهد ما از
راهبردهای اصلی و تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی

شهر ارائه نماییم که شهروندان عزیز و زائران گرانقدر با
کمترین مشکلی در این زمینه مواجه گردند.
عالیی اما استفاده صحیح در مصرف آب را از شهروندان
و زائران خواستار و تاکید کرد :امید است با رعایت
اخالقیات آب بتوانیم الگوی مناسب برای دیگر
استان های کشور باشیم.

و گفت و گو با مردم و فرهیختگان و نخبگان و افراد با
تجربه محلی و به ویژه شوراهای روستایی و شهری و
شهرستان از سیاست های پذیرفته شده شرکت است.
ما باور داریم که برای ارزیابی عملکرد شرکت بهترین
داور مردم عزیز منطقه اند .از اینرو برای اجرای هر
طرحی نظر مردم و تامین نیازهای بهینه آنها از
شرط های خدشه ناپذیر شرکت است .شهرستان کالت
نادری مردمی متعهد ،توانمند ،دلسوز ،سخت کوش و
فرهیخته دارد که با تقدیم هزاران شهید و جانباز و
آزاده و ایثارگر دین خود را به کشور و انقالب و نظام
ادا کرده اند .این منطقه به دلیل طبیعت بسیار زیبا و
ویژه آن و محیط زیستی یکتا و بی مانند و نزدیکی
به شهرهای بزرگ کشور دوست و همسایه شرایط
الزم را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار دارد.
شرط دست یابی به این هدف های ارزنده و واال تهیه
برنامه ای علمی و دقیق همراه با آینده پژوهی و
پرهیز از بخشی نگری و برآمده از طرح آمایش
سرزمین با کمک همه فرهیختگان محلی و نمایندگان
محترم مردم منطقه و دانشگاهیان عزیز است که
دست در دست هم آن را اجرا کنیم.
در ادامه شهردار و اعضاى شوراى شهر و شهرستان
و روستاها با اشاره به تهديدهاى ناشي از
خشكسالى ها و روند كاهشى جمعيت منطقه در
سال هاي اخير ،سوال ها،درخواست ها و پيشنهادهاى
خود را بیان کردند .مديرعامل شركت به پرسش های
میهمانان پاسخ داد.

2
در نشست مدیرعامل آب منطقه ای استان با فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالشرق نزاجا مطرح شد:

بررسی راهکارهای بازچرخانی پساب پادگان ارتش

در نشست صمیمانه مدیرعامل آب
منطقه ای خراسان رضوی با فرمانده
قرارگاه منطقه ای شمالشرق نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ،بحث
و تبادل نظر درباره مسائل مرتبط
انجام شد و راهکارهای بازچرخانی
پساب پادگان جدید ارتش مورد
بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،در این
نشست که در محل قرارگاه منطقه ای شمالشرق
نزاجا برگزار شد ،محمد عالیی و امیر سرتیپ دوم
رضا آذریان ،مشکالت منابع آبی پادگان جدید و قدیم
لشکر  ۷۷بررسی و راهکارهایی نیز در این زمینه
پیشنهاد شد.
بررسی مشکالت و معضالت کمبود اعتبارات منابع آبی
و پروژه های انتقال آب در سال آتی و همچنین بررسی
راهکارهایی برای بازچرخانی پسآب دو پادگان جدید
ارتش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست عالیی با توجه به اینکه سازگاری با
کم آبی و بحران خشکسالی موضوعی است که بخش
عمده ای از کشور با آن درگیر هستند که مدیریت
تولید ،مصرف و توزیع در کنار افزایش بهره وری از
مهمترین الزامات در این زمینه است گفت :سازگاری
با کم آبی باید نهادینه و به یک فرهنگ در بین مردم
تبدیل شود.
وی افزود :در حال حاضر  ۷۶درصد از مساحت استان
خشک و  ۲۴درصد نیمه خشک است .برای حل مشکل
کم آبی باید ابتدا موضوع آب به مسئله هر خراسانی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،در نشست مدیران شرکت با مدیران سازمان
اقتصادی رضوی که با محوریت نقش آستان قدس
رضوی در مشارکت پروژه انتقال آب از دریای عمان
برگزار گردید علیرضا طاهری ،قائم مقام و مشاور
مدیر عامل شرکت عنوان کرد :کمبود و گاه نبود آب
شرب در صنعت شرق کشور ،باعث شده است طرح
شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به این مناطق
به دقت مطالعه و بهزودی از طریق سرمایه گذاری
بخش خصوصی اجرا شود.
تبدیل شود و در کنار آن با استفاده از تجربیات نیاکان
خود سازگاری با کم آبی را نهادینه کنیم و در این راستا
برای  ۲۸دشت استان سند سازگاری با کم آبی در طی
 ۷ماه تهیه و تصویب شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی بیان
کرد :در کنار سازگاری با کم آبی باید طرح های انتقال
آب و شیرین سازی آن نیز پیگیری و آینده پژوهی و
مطالعات کاملی در این حوزه انجام شود.
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.
مدیرعامل آب منطقهای خراسان رضوی با اشاره به
اهمیت مسئله سازگاری با کم آبی ،تصریح کرد :در
این زمینه طرح سازگاری با کم آبی در خراسان رضوی
برای  28شهرستان و  37محدوده مطالعاتی مصوب
شده است.

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.
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.

راهکارهای مشارکت آستان قدس
رضوی در طرح انتقال آب دریای عمان
به شرق کشور

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.

طاهری ضمن اشاره به مشکالت کم آبی گفت :دکترین
اصلی سیاست های آبی برای مناطق کم آب ،سازگاری
با کم آبی و برای مناطق بی آب ،انتقال آب است.
وی افزود :این موضوع فرصتی شد تا راهکارهای
مشارکت عملی آستان قدس رضوی در جلسه ای
با حضور مهندس نامجو ،جانشین ریاست سازمان
اقتصادی این نهاد و وزیر سابق نیرو و همکاران ایشان با
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی برگزار گردد.
علیرضا طاهری افزود :حضور  12میلیون جمعیت
ساکن در استان های شرقی کشور دلیل مهمی برای
تأمین حداقلی لیکن پایدار و دائمی آب شرب و صنعت
در این خطه گرم و خشک است.

تقدیر استاندار از مدیرعامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی
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کارگاه آموزشی کتاب انسان و محیط زیست برای مدارس منتخب شهرستان مشهد
برگزار شد
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :کارگاه آموزشی مدیران و معلمان مدرس
کتاب درسی انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه
دوم نواحی هفت گانه مشهد ،تبادکان و رضویه در سالن
اجتماعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به
مدت  6ساعت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :در سال
تحصیلی جاری مطابق تفاهم نامه منعقد شده مابین
شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش
استان خراسان رضوی ،آموزشگاه های منتخب مقطع
متوسطه دوم استان در  47اداره و  8قطب آموزش های
مربوط به پیاده سازی مباحث مربوط به حوزه آب از
کتاب انسان و محیط زیست را فرا می گیرند.
جم یادآور شد :شهرستان مشهد که شامل  7ناحیه و
شهرهای اطراف است بیشترین آمار مدارس استان را به
خود اختصاص می دهد که در کارگاه آموزشی امروز
منتخبی از مدیران و معلمان مدارس این شهرستان

حضور یافته و ضمن فراگیری آموزه های مربوط به
سازگاری با کم آبی ،در خصوص فرآیند و برنامه آموزش
و پیاده سازی کتاب درسی انسان و محیط زیست در
پایه یازدهم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی اظهار داشت :محتوای آموزشی کارگاه ها توسط
شرکت سیمای آب خاوران ،مشاور پروژه آموزش،
اطالع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی تدوین شده و مبتنی بر چارچوب
محتوایی کتاب ،به شرکت کنندگان در کارگاه انتقال
داده شده است.

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.

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.

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 نجات 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.
سازگاریباکمآبیدرگروخواستیکایکماست.
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مجمع خیرین برای نجات آب از بزرگ ترین گمشده های مدیریت آب کشور است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد
عالیی که در اولین مجمع عمومی
خیرین و جهادگران افتخاری حفظ
احیا و نجات آب در شهر نیشابور
سخنرانی می کرد گفت :امروز به
لطف خدا گام بلندی در راستای
ایجاد حاکمیت کار آمد آب برداشته
خواهد شد .جمعی از بهترین بندگان
خدا دست بدست هم داده اند تا آب
را که هر چیز زنده ای از آن خلق
شده نجات دهند؛ نیاکان ما باور
داشته اند در سرزمین خشک و کم
آب زندگی می کنند که در آن آب
گرانقدرترین هدیه بی نظیر خداست و شرط بقا سازگاری
با کم آبی است .از اینرو قدر آب را می دانستند و حرمتش
را نگه می داشتند؛ به اندازه مصرفش می کردند و اسراف و
آلودنش و تجاوز به حقابه طبیعت و انسان های دیگر را گناه
و بدور از اخالق و جوانمردی می دانستند.
آنها با این باورها تمدن کاریزی که مبنایش همزیستی و
دوستی با طبیعت و انسان و رعایت عدل و انصاف و اخالق
و مصرف بهینه همه نعمت های خدا بود را بنا نهادند .برای
کندن کاریز در دل زمین و حفاظت و نگهداری از آن و
توزیع عادالنه آب به بهای تمام شده نهادهای مدنی توانمند
و بازار آب را بنا نهادند فقها برای این رفتارها و اخالق آب
چهارچوب های فقهی نوشتند .خیرین کندن کاریز و
ساخت آب انبار و پایاب و حفاظت و نگهداری از آن را از
خدا پسندانه ترین کارها می دانستند و دارایی هایشان را
برای آن وقف می کردند.
نیاکان ما در این سرزمین خشک به این باور  8هزار سال
چرخ زندگی خود و دولتها را بخوبی جرخاندند و در مدیریت
منابع آب و گذر از خشکسالی ها و قحطی ها سرآمد
جهانیان بودند.
از حدود  6دهه پیش با افزایش درآمدهای نفتی دولت ها به
اشتباه آب و مدیریت آب را دولتی کردند و مردم و نهادهای
مردمی کارآمد در مدیریت آب را کنار گذاشتند :اقتصاد
آب را از بین بردند و توسعه پایدار و مردمی آب محور را به
توسعه ناپایدار و دولتی نفت محور تغییر دادند  .آب از عرش
خدا به فرش دولت فروافتاد شیوه زندگی بر مبنای پارسایی
و قناعت و رعایت اخالق آب را باور و کرداری سنتی و تاریخ
مصرف گذشته و بد مصرفی را ارزش و تجدد دانستند .
چون پول درآمدهای نفتی را داشتیم تصور کردیم که می
توانیم در هر جایی هر نوع رشد و توسعه ای را ایجاد کنیم
و آب مورد نیاز را با حفر چاههای عمیق و سدهای بزرگ از
راه های نزدیک و دور تامین کنیم .پایداری و تاب آوری
توسعه را از قلم انداختیم.
با این باورها و رفتار نادرست تا چشم باز کردیم دیدیم
قنات ها و چشمه ها خشک می شوند و چاهها کم آب و آب
کم باقی مانده هم شور می شود .زمین نشست می کند و
ترک می خورد و ترک ها به شکافهای ترسناکی تبدیل
میشود .شکاف هایی که همه چیز از زمین های کشاورزی
و راه و راه آهن و ساختمان هایمان را می بلعد.
امروز به یک دو راهی رسیده ایم .کدام راه را برویم؟ آبی
که هر سال کمتر و عمیق تر و شورتر می شود را مفت و
رایگان با انرژی یارانه ای از دل زمین با موتور تلمبه بکشیم

و فرح بخش خواهد رساند .
برای پیمودن این راه دولت یا
حاکمیت به تنهایی نمی تواند کاری
از پیش ببرد  .باید همه دست در
دست هم مسئله حیاتی آب را حل
کنیم .
در این جهاد بزرگ خیرین و
نیکوکاران و فرهیختگان جامعه
کاروانساالران بزرگ ما خواهند بود.
باید خیرین که در این سرزمین از
سپیده دم تاریخ تا پیش از آغاز رشد
نفت محور ناپایدار و بی سرانجام و
گران و ناپاک دولتی با اندیشه و
گفتار و کردار نیکشان همیشه منشا
با آن کشاورزی سنتی پر زحمت و کم بهره را ادامه دهیم.
در خانه و کارخانه و فضای سبز با اسراف بیمار گونه هدرش
دهیم و آلوده اش کنیم و فاضالب ها و گاه زهرابه ها را به
طبیعت باز گردانیم و با این کارها آبخوان های زیر زمینی را
برای همیشه نابود و طبیعت و محیط زیست را آلوده کنیم
این راه به سرزمین سوخته و بی آب و بشدت آلوده ای
می رسد  .جهنمی زندگی سوز که ناگزیر از کوچ از آن
هستیم .
یا با خرد و اندیشه و درس آموزی از تجربه موفق
نیاکانمان و دست آوردهای مبارک و خجسته کشورهای
پیشرفته در هر دشتی همان قدر آب برداشت کنیم که با
بارندگی ها تجدید می شود  .قدر آب را بدانیم و حرمتش را
نگه داریم  .کشاورزیمان را به کشاورزی صنعتی و گلخانه ای
که با کم ترین حجم آب بیشترین مقدار محصول پردرآمد
تبدیل کنیم ،آب شرب و بهداشت را به اندازه مصرف کنیم،
میزان هدر رفت از شبکه های توزیع آب شرب و بهداشت
شهرها و روستا را کم کنیم در صنعت و خدمات با نو آوری
و استفاده از فناوری های روز حجم مصرف آب را بهینه
کنیم  .فاضالب های شهری و صنعتی را جمع آوری و با
تصفیه آنها برابر استانداردهای زیست محیطی از ان چندین
بار استفاده کنیم .
از ایجاد صنایع پرآب طلب در این سرزمین کم آب بشدت
پرهیز نماییم  .این راه ما را به ایجاد سرزمینی آباد با
کشاورزی و صنعتی پیشرفته و محیط زیستی سالم و پاک

خیر و برکت بوده اند دوباره به میدان بیایند و گره از کار
فروبسته جامعه باز کنند و آب را نجات دهند  .نجات آب
نجات زندگیست.
عالیی افزود :در دشت نیشابور از آب های زیر زمینی در
سال  130میلیون متر مکعب بیش از میزان مجاز آب
برذاشت می کنیم  .سطح آب های زیر زمینی در سال 80
سانتی متر کاهش می یابد .
نیشابور شهر سلسله الذهب ،شهر رباعیات خیام و سیمرغ
عطار و نقاشی های بی نظیر کمال الملک است  .این شهر
به فرهنگ و تمدن ایرانی توشه ها داده و فرزندان نام آوری
در دامانش پرورانده است.
تشکیل مجمع خیرین برای نجات آب در روزهای پس از
میالد مبارک کوثر خدا حضرت فاطمه زهرا (ع) خود کوثر
خداست که بر سپهر بزرگ سیمرغ خواهد نشست و ما
را به نجات آب و ایجاد جامعه ای و محیط زیستی سالم،
پیشرفته ،مرفه ،اخالقمدار و پایدار خواهد رساند.
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از اندیشه و گفتار و
کردار نیک خیرین نیشابوری با همه وجود حمایت می کند
و با افتخار اعالم می دارد که مدیر عامل این نهاد مردمی،
مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خواهد بود.
طرح ابتکاری خیرین و حافظان افتخاری برای نجات
آب برای نخستین بار در نیشابور توسط نیکوکاران اجرا
می شود.
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در مراسم گرامیداشت روز ملی آب مطرح شد:

زیاده خواهی نسل ما وضعیت کنونی بحران آب را رقم زده است /بزودی سند سازگاری با کم آبی خراسان
رضوی ابالغ می شود
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به صدور
بی رویه پروانه های بهرهبرداری از چاه ها درگذشته ،با بیان اینکه در این
بستر خالف همه ما اشتباه کردیم ،گفت" :برای تلطیف شرایط و تغییر
فضای کنونی کمبود منابع آبی شرط بقای ما سازگاری با کم آبی است".
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،همزمان
با گرامیداشت روز ملی آب در  ۱۳اسفند ،در نشست تخصصی با عنوان
"آب ،صنعت و توسعه پایدار و همچنین نقش آموزش عالی و صنعت در
مدیریت آب" که به میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار شد؛ محمد عالیی
افزود :دانشگاه و دانشجو نقش بسیار پر رنگ و مهمی در گذر از بحران
آب و سازگاری با کم آبی دارد.
وی با اذعان براینکه نگاه دولتی به مقوله آب مشکالت و مسائل امروز را
به وجود آورده است گفت :ترسیم نقشه و مسیر آینده و بحث علم ،خرد
و ارائه برنامه ریزی با دانشگاه و حوزه می باشد و اجرای آن با مردم است.
عالیی با اظهار خوشحالی از حضور نمایندگان تشکل های کشاورزی
در این نشست تخصصی تاکید کرد :رمز و راز نیاکان ما در  8هزار سال
گذشته در این سرزمین خشک سازگاری با کم آبی بوده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود وضعیت کنونی بحران آب را ناشی
از زیاده خواهی نسل ما دانست و افزود :مقابله با این زیاده خواهی ها
امکان پذیر است .رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای خاطر نشان کرد :به زودی سند سازگاری با کم آبی با حضور استاندار انتشار و ابالغ می شود.
شایان ذکر است در بخش های دیگر این نشست تخصصی که با حضور سازمان ها و مراکز تحقیقاتی استان و بخش های خصوصی بود ،راه های اشتغال دانشجویان
فارغ التحصیل رشته علوم و مهندسی آب بررسی شد.
همچنین در این مراسم از معاون طرح و توسعه و دو نفر از کارشناسان شرکت با اهدا لوح تقدیر گردید.

بنیامین یوسف زاده ،خبرنگار خراسانی در بخش تیتر جشنواره ملی نیرو و رسانه حائز
رتبه برتر شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،با اعالم نتایج نهایی داوری آثار ارسالی به
جشنواره نیرو و رسانه ،این رویداد رسانهای نیز با تقدیر
وزیر نیرو از برگزیدگان به کار خود پایان داد.
رضا اردکانیان ،وزیر نیرو ،در مراسم اختتامیه نخستین
جشنواره نیرو و رسانه با تاکید بر اینکه بدون مشارکت
و به رسمیت شناختن ماهیت چند انضباطه بودن آب
هیچ مسئلهای در این حوزه به صورت ریشهای حل
نخواهد شد ،گفت :برگزاری چنین جشنوارههایی،
ارتباط سازمان یافتهتر و جهت یافتهتری را برای ایجاد
اتصال بین بخش اجرایی و مصرف کنندگان فراهم
میکند.
وی افزود :همانگونه که بخش اجرایی ما نیازمند دانش
جدید و ارتباط و تعامل با دنیای پیشرفته در این
عرصه است طبیعتا ما نیز بایستی به منظور ارتقای
سطح دانش و تجهیز بیشتر رسانههای خود به عنوان
پل ارتباطی میان مصرف کننده و وزارت نیرو بتوانیم
ابزار و امکانات الزم را جهت دسترسی چنین گروهی به
تازههای این عرصه در دنیا را فراهم کنیم.
اردکانیان با تاکید بر اینکه این مسئله با جدیت از سوی
وزارت نیرو دنبال خواهد شد ،ادامه داد :درصددیم تا با
استفاده از شیوهها و روشهای مختلف بتوانیم ظرفیت
وسیع و خوب جامعه رسانهای خود را توسعه داده و
تقویت کنیم و امکان دسترسی آنها با مجموعههای

مشابه در دنیا فراهم و زمینه حضور آن در محافل
تخصصی بینالمللی را ایجاد کنیم.
«صدیقه ببران» ،مدیرکل روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت نیرو در نخستین جشنواره نیرو
رسانه در سالن اجتماعات شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران گفت :مدیریت مصرف و تقاضا به عنوان
مهمترین راهبرد وزارت نیرو در دوره جدید مد نظر قرار
گرفته و این به معنی آن است که مشترکان ایفا کننده
نقش اصلی در مدیریت آب و برق در کشور خواهند بود.
کاظم جم ،مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در تکمیل این خبر افزود :مقاله بنیامین
یوسف زاده ،خبرنگار خراسانی توانست در بین هشتصد
اثر رسیده به جشنواره حائز رتبه برتر گردد.
وی خاطر نشان کرد :این جشنواره در حوزه آب و انرژی
و در بین کل خبرنگاران رسانه های دیداری ،شنیداری
و مطبوعات در سطح کشور برگزار گردید.

توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در
تایباد
مدیر منابع آب شهرستان تربت جام از توقیف یک
دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان تایباد خبر داد.
یوسف اختری گفت :دستگاه حفاری مزبور در حال
حفر یک حلقه چاه غیرمجاز در مجاورت چاه بود که
متخلفین به صورت حرفه ای اتاقکی در زیر زمین تعبیه
و دستگاه حفاری غیرمجاز را داخل اتاقک مزبور مخفی
و نسبت حفاری غیر مجاز اقدام کرده اند.
وی اظهار داشت :رفت و آمد به داخل اتاقک مزبور نیز
از طریق کانالی بود که به صورت حرفه ای حفاری و
محل ورودی کانال از داخل باغ مجاور چاه مورد بحث
بوده است که متاسفانه در زمان مراجعه مامورین امور
منابع آب حفاران و دست اندرکاران عملیات حفاری
غیر مجاز از داخل کانال مزبور از محل متواری شدند.
مدیر منابع آب شهرستان تربت جام افزود :دستگاه
مزبور با هماهنگی و کمک دادستانی محترم تایباد و
نماینده ایشان و نیروی انتظامی توقیف و به پارکینگ
منتقل شد.
وی توصیه کرد :متخلفین آگاه باشند که اقدامات
غیر مجاز آنها از چشم تیزبین مامورین جان بر کف
امور منابع آب مخفی نمانده و با این اقدامات غیر مجاز
بشدت برخورد خواهد شد.همچنین با هماهنگی بعمل
آمده با دادستان تایباد موضوع تخلف مزبور از طریق
مراجع قضایی نیز پیگیری خواهد شد.

6

عملیات  7طرح صرفه جویی در مصرف آب و انرژی به مناسبت
هفته منابع طبیعی

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :همزمان با گرامیداشت روز ملی آب و
هفته منابع طبیعی ،طرح پایلوت ناجیان آب روستا با
برگزاری نخستین برنامه آموزشی آن ویژه دانش آموزان
مقطع متوسطه اول روستای کارده از توابع شهرستان
مشهد آغاز به کار کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
با توجه به ضرورت عمل به مصوبات کارگروه ملی و
استانی سازگاری با کم آبی ،شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در اجرای طرح های صرفه جویی در
مصرف آب در بخش ساختمان ها و تاسیسات وابسته
به این شرکت پیشگام شده است و قصد دارد خود
اولین مجری برنامه مذکور بوده و از این طریق انگیزه
مشارکت و همراهی سایر دستگاه ها و نهادهای مدنی
را نیز فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالیی در مراسم بازدید از
پیشرفت عملیات اجرایی طرح های سازگاری با کم
آبی در سطح ساختمان ستاد و ادارات وابسته عنوان
کرد :طی ماه های گذشته بر اساس اولویت 7 ،طرح
صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در دستور کار
این شرکت قرار گرفته است که در سه بخش مصارف
بهداشتی ،فضای سبز و انرژی طبقه بندی شده اند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گام های بعدی تکمیل طرح های سازگاری با کم
آبی را برشمرد و خاطرنشان ساخت :حذف کامل
چمن از فضاهای سبز این شرکت ،بهره مندی از
انرژی خورشیدی در تامین برق مصرفی شرکت،
پیاده سازی کامل سیستم های بازچرخانی آب،
بازطراحی و به روزرسانی سیستم های سرمایشی و
گرمایشی نیز در مرحله بعدی در دستور کار این شرکت
قرار گرفته است.
عالیی با اشاره به اینکه برای سازگاری با کم آبی همه
نهادها و اقشار باید به طور جدی و عملی پا در این
عرصه بگذارند یادآور شد :باور داریم چنانچه به مصوبات
و تعهداتی که در قالب کارگروه استانی سازگاری با کم
آبی با هم اندیشی و مشارکت موثر نمایندگان کلیه
دستگاه های ذیربط  ،تشکل های مردمی و جامعه
دانشگاهی تدوین شده است متعهد و پایبند بوده و هر
یک در انجام وظایف خویش پیشگام باشیم بی شک به
اهداف تعیین شده در این برنامه علمی و مدون دست
خواهیم یافت .بر همین اساس گام های اولیه اجرایی
شدن این برنامه را ابتدا از خود آغاز کرده ایم.
مدیر اداره خدمات عمومی شرکت آب منطقه ای در
این بازدید اعالم کرد :در بخش فضای سبز تاکنون
 500مترمربع از پوشش چمن موجود در ساختمان
های وابسته به شرکت حذف شده ،طراحی خشک
منظر و گیاهان کم آب طلب نیز جایگزین چمن شده
اند .همچنین از طریق اجرای سیستم آبیاری نوین و

طرح پایلوت ناجیان آب روستا در
خراسان رضوی آغاز به کار کرد

هوشمند ،دبی و ساعت آبیاری فضای سبز بالغ بر 50
درصد کاهش یافته است.
مهدی دوالبی در ادامه عنوان کرد :در بخش مصارف
بهداشتی ،کلیه سرویس های بهداشتی به شیرآالت
پدالی و لوازم کاهنده مصرف مجهز شده و همچنین
عملیات اجرایی سیستم آب خاکستری و بازچرخانی
آن در سرویس های بهداشتی به منظور حذف کامل
آب آشامیدنی از فالش تانک ها هم اکنون در حال
انجام است .دوالبی همچنین افزود :عایق کردن کلیه
تاسیسات مربوط به چیلرها ،استفاده از سیستم تامین
برق داخلی در ایام پیک بار مصرف برق ،تجهیز سیستم
روشنایی ساختمان ها به سنسورهای هوشمند و سایر
اقدامات موردی نیز در حوزه صرفه جویی در مصرف
انرژی موجب شد این شرکت در بخش مدیریت مصرف
انرژی در سطح استان رتبه نخست را در سال جاری
کسب نماید .وی با اشاره به اینکه بخشی از مدیریت
مصرف آب و انرژی وابسته به الگو و فرهنگ مصرف
آب است اظهار داشت :عالوه بر اقدامات فنی و اجرایی
متنوع در حوزه مدریت مصرف آب و انرژی ،پیام های
هشدار دهنده و پوسترهای آموزشی نیز با همکاری
مدیریت روابط عمومی و اداره خدمات عمومی شرکت
طراحی و در بخش های مختلف نصب و در معرض دید
پرسنل و مراجعان قرار گرفته است.
گزارش تصویری
شرکت بانوان اداره در مراسم افتتاح طرح «بانوی آب»
با حضور سرکار خانم ابتکار

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود:
طرح آموزشی-فرهنگی ناجیان آب روستا که ساختار
آن توسط مشاور این شرکت تدوین شده برای سه گروه
مخاطب شامل بهره برداران ،متولیان و ذیمدخالن با
محوریت جامعه روستایی در نظر گرفته شده که هم
گروه مخاطب شامل زیرمجموعه هایی است.
جم با اشاره به ضرورت توسعه آموزش های
پایه ای در جوامع روستایی عنوان کرد :طی سال های
گذشته ،ارتباطات عمومی شرکت آب منطقه ای با
جوامع روستایی عمدتا در نشست های اطالع رسانی
دوره ای و اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا
محدود شده است و تا پیش از این طرح آموزشی مدونی
که در طول مدت چند ماه با مخاطب روستایی همراه
باشد به اجرا در نیامده بود.
وی دانش آموزان را نخستین گروه مخاطب هدف
این طرح عنوان کرد و افزود :در تفاهم نامه فی مابین
شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش
استان خراسان رضوی در سال تحصیلی جاری ،در
بخش اجرای طرح داناب عالوه بر آموزش سراسری
دانش آموزان مقطع متوسطه اول؛ اجرای پایلوت طرح
ناجیان آب روستا در یکی از روستاهای هدف نیز تعریف
و پیش بینی شده است.
جم اظهار داشت :دانش آموزان مخاطب طرح ناجیان
آب روستا پس از فراگیری تفصیلی مفاهیم آموزشی در
قالب کارگاه های آموزشی ،نشست های هم اندیشی
و تورهای علمی در سه گروه کار ترویجی ،علمی و
هنری مشغول به فعالیت عملی خواهند شد .برنامه
اجرای طرح برای مخاطبان به صورت هفتگی شده و
با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان
رضوی گام به گام به پیش خواهد رفت.
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پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی در سالروز والدت با
سعادت حضرت زهرا(س)و گرامیداشت روز زن و مقام مادر

بیستم جمادیاالثانی مصادف است با سالگرد والدت با سعادت بانوی دو جهان حضرت فاطمه الزهرا (س) که در
تقویم کشورمان این روز به عنوان روز زن و روز مادر نامگذاری شده است.
میالد زهره درخشان عصمت و طهارت حضرت فاطمه زهرا (س) ،یادآور اهمیت و ضرورت توجه به آموزه های
اخالق و منش فردی و اجتماعی آن بانوی اخالق و جایگاه رفیع واالی زن و مادر در فرهنگ اسالمی است ،مادران
رهبران فکری و عاطفی جامعه هستند که سرمایه های ارزشمند انسانی را با الگو قرار دادن حضرت در خانواده به
بالندگی و شکوفایی می رسانند.
انقالب اسالمی ،به عنوان معجزه قرن بستر فعالیت زن را فراهم کرد تا بانوان ایرانی با حضور فعال و سرزنده در
عرصه های گوناگون سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در اهداف بزرگ نظام داشته باشند.
اینجانب سالروز والدت یگانه دخت گرامی حضرت رسول اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن
و مقام شامخ مادر را به همه ی زنان و به خصوص همکاران عزیز در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تبریک
و تهنیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای شما آرزوی عزت و سربلندی دارم.
محمد عالیی
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

الگوی رفتاری حضرت زهرا (س) چراغ
راه تمامی اعصار است

برگزاری جلسه ارائه گزارش مطالعات
رودپارک کشف رود
جلسه ای با موضوع ارائه گزارش مطالعات رودپارک
کشف رود توسط مشاور فضا زیست با حضور
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،آقای دکتر ریاضی عضو شورای شهر
و رئیس کمیسیون عمران توس و سایر اعضا جلسه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی مراسم جشن والدت با سعادت حضرت
زهرا (س) برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور تمامی بانوان شرکت از
سراسر استان و اعضای هیأت مدیره برگزار گردید،
محمد عالیی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت
زهرا (س) ،الگوی رفتاری ایشان را به عنوان چراغ راه
هدایت تمامی مردم در تاریخ دانست.
وی با اشاره به مجاهدت ها و ایثارگری های این بانوی
اسالم گفت :حضرت زهرا (س) هرچند عمر کوتاهی در
این دنیا داشتند اما در این مدت توانسته اند راه و روش
زندگی سالم را به همه نشان دهند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
افزود :بانوان ما به ویژه همکاران شرکت باید با تأسی
به حضرت فاطمه (س) عالوه بر اینکه مادری و دلسوز
برای همسر و فرزندانشان باشند روحیه خدمت به
مردم را در شرکت داشته باشند چرا که نشان داده اند
هرگاه مسئولیتی در هر رده ای به بانوان واگذار گردیده
ما شاهد موفقیت و پیشرفت و سالمت اجرا در آن
بوده ایم.
در پایان این مراسم نیز از بانوان نمونه در شرکت و
بانوان برتر عفاف و حجاب با اهداء لوح تقدیر و هدایا
قدردانی به عمل آمد.

تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر عامل شرکت ،ضمن بیان نقش و اهمیت
رودخانهها در محیط شهری گفت :رودخانه کشف رود
مهم ترین رودخانه بخش شمال شرقی استان خراسان
رضوی می باشد و زهکش اصلی دشت مشهد به شمار
می آید.
عالیی افزود :بازگشایی رودخانه کشف رود توسط
شرکت آب منطقه ای از بلوار شاهنامه به پایین دست
به طول حدود  76کیلومتر انجام شده است و همچنین
حدود  6کیلومتر مطالعات بستر و حریم کشف رود در
باالدست بلوار شاهنامه صورت گرفت و عملیات اجرایی
رفع تصرف به زودی انجام خواهد شد.
وی افزود :حدود  7کیلومتر از رودخانه کشف رود (3.5
کیلومتر در باالدست بلوار شاهنامه و  3.5کیلومتر
پایین دست) در محدوده منفصل شهر توس قرار دارد.
همچنین بستر رودخانه کشف رود به عنوان محدوده
طرح احیای کشف رود در قالب رودپارک کشف رود
تعریف شده است.
سپس دکتر ریاضی در خصوص اهمیت توس و ارتباط
منطقه توس با رودخانه کشفرود و تشکیل کمیسیون

تخصصی عمران توس در شورای شهر توضیحاتی ارائه
کرد.
باتوجه به ارائه گزارش مشاور مقرر گردید در محدوده
بلوار شاهنامه به طول حدود  700متر و در مساحت 14
هکتار طرح مشاور جهت بررسی و برنام ه ریزی اجرای
طرح ارائه شود.
همچنین حفظ ماهیت رودخانه در طرح مشاور ضروری
است و الگوی کشت باید کم آب طلب باشد و تا
حد امکان آب نماها حذف شده و امکان استفاده از
پساب و جایگزینی با آب چاههای کشاورزی مد نظر
قرار گیرد.
گفتنی است مقرر گردید تفاهم نامه ای فی مابین
شرکت آب منطقه ای و شهرداری مشهد در خصوص
رودپارک کشف رود مبادله گردد.

تامین آب شرب سالم و پایدار شهرها
اولویت مدیران استان است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
جلسه برنامه ریزی آب شرب شهر قوچان که در سد
تبارک آباد برگزار گردید؛ تامین آب شرب سالم و پایدار
را یکی از اصلی ترین دغدغههای مدیران آب استان
برشمرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسه که با حضور مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان ،معاون فرماندار شهرستان قوچان
و تعدادی از مدیران شرکت های آب منطقه ای و آب
و فاضالب برگزار شد؛ راه های تامین آب شرب برای
مردم شهر قوچان از سد تبارک مورد بحث قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به
کمبود بارندگی ها در سال های گذشته مدیریت
صحیح در مصرف آب را خواستار شد .و تاکید کرد:
فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی بویژه در حوزه
شرب که دولت با هزینه زیادی برای شهرها و روستاها
فراهم می آورد باید در تمامی رده های سنی نهادینه
گردد.
وی بااشاره به نقش و جایگاه ویژه بانوان در کمک به
کاهش مصرف آب در منازل افزود :مادران باید خود
بهترین الگوی استفاده صحیح از آب برای فرزندانشان
باشند.
در ادامه علوی ،مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
ضمن اشاره به اینکه نیاز آب شرب شهر قوچان در حال
حاضر  ۳۸۰لیتر بر ثانیه است افزود :نزدیک  ۲۰درصد
این میزان از سد تبارک و بقیه از چاه های حفر شده
تامین می شود.
علوی همچنین خاطر نشان کرد :باتوجه به رشد
جمعیت شهری و کاهش نزوالت جوی و منابع آب نیاز
است تا مردم استان در استفاده از منابع آب نهایت
صرفه جویی را داشته باشند.
الزم به توضیح است سد تبارک آباد با حجم مخزن ۶۰
میلیون متر مکعبی در حال حاضر فقط  ۷میلیون متر
مکعب آب دارد .این سد در  ۲۵کیلومتری شمال شرق
قوچان واقع شده است.
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نشست صمیمى شوراهای روستاها و شهر و شهرستان خواف با مدیرعامل شرکت آب منطقه اى خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسه که حدود  ۴ساعت به طول
انجامید مهندس عالیی با خوش آمدگویی به مهمانان،
شرکت آب منطقه ای را خانه آنان و همکاران شرکت را
همدالن و همراهان آنان دانست.
در این نشست اعضای محترم شوراهای یادشده
مشکالت و مسائل و نگرانی ها و شکایت خود را از
عملکرد شرکت آب منطقه ای و شرکت های معدنی و
صنعتی مستقر در شهرستانخواف بیان کردند.
پس از آن کارشناسان نظرات و پیشنهادات خود را
بیان کردند .سپس مهندس عالیی جمع بندی جلسه را
بشرح زیر ارائه کرد.
 -۱در شرکت آب منطقه ای احترام به مردم و حل
مسائل آنها در زمان بهینه از مبانی فرهنگ سازمانیست.
با این وجود مرزنشینان عزیز و غیور ما ،که نقش بسیار
پررنگ و مهم و حساسی در تامین امنیت ملی دارند،
جایگاه واالتر و ارزنده تری نیز در شرکت دارند .ما
مهاجرت یک روستایی یا شهرنشین عزیز مرزنشینمان
به کالنشهر مشهد و دیگر شهرهای بزرگ را تهدید
تولید و اشتغال و امنیت ملی می دانیم .از اینرو باور
داریم که باید با همه وجود مانع از انجام آن شد.
راه حلش هم توجه به مناطق مرزی و حل مسائل
مرزنشینان عزیزمان است.
 -۲معادن عظیم سنگ آهن خواف هدیه بزرگ و
فرصت بی نظیری است که خداوند به مردم خوب
منطقه و استان و کشور عطا فرموده است .باید قدر
ایننعمت بزرگ را بدانیم و با خرد جمعی و مشارکت
اجتماعی با طرحی مدون و علمی با بهره برداری از
آن گام های بلندی برای توسعه پایدار ،همه جانبه
و عادالنه شهرستان خواف ،استان و کشور برداریم.
بهره برداری درست و علمی و عادالنه از این ظرفیت
بزرگ ملی ،که آن را عسلویه شرق کشور می دانند،
می تواند اقتصاد ،فضای کسب و کار و رفاه و رضایتمندی
اجتماعی را نه تنها در شهرستان خواف که در استان و
شرق کشور متحول کند و منطقه محروم خواف و شرق
کشور را به توسعه و رفاه برساند .راه رسیدن به توسعه و
رفاه اجتماعی همدلی و هماهنگی و همکاریست.
 -۳شهرستان خواف و شرق کشور منطقه ای خشک و
کم آب است .اقتصاد منطقه کشاورزی سنتی با مصرف
باالی آب و بهره وری کم ،دامداری سنتی و صنایع
دستی و تجارت محلی است .در این منطقه رودخانه

دائمی پرآبی جاری نیست و هست و نیست مردم به
برداشت آب از آبخوان های زیرزمینی وابسته است.
نیاکان ما در این مناطق کم باران با سازگاری با کم
آبی  ۸هزار سال سرآمد مدیریت آب در ایران و جهان
بوده اند .در  ۶دهه گذشته با حفر چاه های عمیق و
برداشت بیش از میزان مجاز ،آبخوان های زیرزمینی با
کسری مخزن و نابودی فزآینده روبرو شده اند .هرسال
سطح آب زیرزمینی بیشتر کاهش می یابد و آب کمتر
و شورتر می شود .این روند قابل دوامنیست و باید
دوباره با طبیعت و محیط زیست بسازیم و با کم آبی
سازگار شویم.
 -۴ما برای داشتنآینده ای بهتر و پیشرفته تر و
توسعه یافته تر راهی جز بهره برداری درست و علمی
از معادنعظیمسنگ آهن خواف نداریم .بهره برداری از
معادن جمعیت متخصص و کارآمد زیادی را به منطقه
خواهد کشاند .باید نیاز آبی معادن و صنایع خواف و
جمعیت روبه رشد آن را نیز تامینکنیم .تامین آب
بستر و پیش نیاز بهره برداری از معادن و جمعیت
روبه رشد منطقه است .ولی تامین آب معادن و صنایع
و آب شرب و بهداشت اینمنطقه نباید به نابودی
کشاورزی و دامداری و مهاجرت و کوچ مردم متعهد،
عزیز و سخت کوش مرز نشین شهرستان خواف منجر
شود .ما می توانیم با کمک هم و دست در دست هم با
بهره برداری بهینه از منابع کم آبی منطقه نیازهای آبی
را در کوتاه و میان مدت را تامین کنیم.
 -۵شرکت آب منطقه ای برای تامین آب پایدار منطقه
مطالعات جامع و کاملی انجام داده است .بر مبنای
مطالعات انجام شده برای توسعه پایدار و همه جانبه
شهرستان خواف باید موارد زیر به جد مد نظر قرار
گیرد.
 -۱-۵در منطقه از استقرار صنایع پر آب طلب پرهیز
شود و شرکت های صنعتی و معدنی با استفاده از
دانش ،فنآوری و ابزار روز با کم ترین حجم آب بیشترین
بهره وری را برای بهره برداری از معادن و تولید
کنسانتره و گندله داشته باشند؛ آب باران و
فاضالب های صنعتی به درستی جمع آوری شود و
استفاده چندینباره از آب به جد مد نظر قرار گیرد.
 -۲-۵برای تامین آب الزم برای توسعه پایدار و همه
جانبه منطقه در کوتاه و میان مدت باید
 -۵-۲-۱فاضالب های شهری جمع آوری و برای
استفاده در صنعت و معدن از آن استفاده شود

 -۵-۲-۲با کمک کشاورزانمنطقه ،استانداری،
دادگستری ،شرکت آب ،سازمان های جهاد کشاورزی،
صنعت و معدن و بازرگانی ،اداره کل محیط زیست،
خبرگانمحلی و استادان دانشگاه طرح بزرگ حرکت
از کشاورزی سنتی و پرزحمتی که آب زیادی را هدر
می دهد ولی بهره وری و سود اندکی برای کشاورز
دارد به ایجاد شهرک گلخانه ای و کشاورزی مدرن
گلخانه ای تهیه و اجرا شود .در این طرح شهرک یا
شهرک های گلخانه ای را واحدهای معدنی و صنعتی
منطقه با هزینه خودشان خواهند ساخت و آب
صرفه جویی شده به معادن و صنایع منطقه تخصیص
داده خواهد شد .با اجرای این طرح نه تنها به کشاورزی
و تولید کشاورزی آسیبی نخواهد دید و کشاورزان عزیز
ما مهاجرت نخواهند کرد که از دل کشاورزی سنتی و
در حال نابودی منطقه شهرک های گل خانه ای مدرن
با تولید و درآمد بیشتر ،زحمت کمتر و مصرف آب
بهینه ایجاد خواهد شد.
 -۵-۲-۳بهره برداری از منابع آبی منطقه تا سال ۱۴۰۵
باید به حجم آب قابل برنامه ریزی ،کسری مخزن صفر،
منتهی شود .در این راستا همه ظرفیت های آبی
حوضه های آبریز خواف و زوزن" آبهای سطحی و
زیرزمین با هر کیفیتی" در سقف حجم آب تجدید پذیر
با تاکید بر مدیریت منابع آب و خاک مرزی ،مد نظر
قرار خواهد گرفت.
 -۶برای تامین نیاز آبی منطقه در دراز مدت از خارج
حوضه آبریز باید مطالعات جامع و کامل همراه با
آینده پژوهی و پدافند غیرعامل انجامشود.
 -7شرکت های معدنی و صنعتی نیروهای مورد نیاز
خود را با اولویت و تاکید بر نیروهای محلی تامین کنند.
 -8سهیم کردن کشاورزانی که با هماهنگی شرکت
آب منطقه ای کاربری حجمی از منابع آبی مجاز
کشاورزیشان را به صنعتی اصالح می کنند در سهام
شرکت های معدنی و صنعتی مد نظر قرار گیرد.
 -۹حفاظت کیفی از منابع آب و خاک و حفاظت از
حریم و بستر رودخانه ها در طرح های اکتشاف و
بهره برداری از معادن و صنایع منطقه با کمک اداره
محترم حفاظت محیط زیست در دستور کار قرار
گیرد .براى بررسی بیشتر پیشنهادات یادشده و ارزیابی
دقیق تری از منطقه و فرصت های بیشمار و برجسته
آن و تهدیدهای پیش رو جلسه ای تا پایان سال جاری
در شهرستانخواف با حضور نمایندگان شوراهای
شهرستان ،استانداری ،دادگستری ،نماینده محترم
مردم در مجلس شورای اسالمی ،سازمان ها و ادارات
کل مرتبط برگزار خواهد شد.
گزارش تصویری
کارگروه های دانش آموزی طرح پایلوت ناجیان آب روستا
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پایان راه مصرف بیمار گونه آب ،جهنم بی آبی است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:در این سرزمین کم آب و
خشک ،آب را در همه بخش ها بیمارگونه اسراف می کنیم و پایان این راه جهنم
بی آبی و سرزمینی سوخته است .باید آب را به اندازه مصرف کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،عالیی در جلسه
مشترک با هیات مدیره انجمن آب کشاورزان شهرستان چناران ضمن خیرمقدم به
مهمانان بر اهمیت و ضرورت همفکری و همکاری با کشاورزان و تشکل های قانونی
مردمی گفت :باید این آب و خاک مقدس را از بحران ویرانگر و مرگبار آب نجات
دهیم .راه نجات ،رسیدن به درک و برداشت و زبان مشترکی از آب و چالش های
پیش رو و مدیریت مصرف است.
وی با اشاره به این که باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم و طرح
همیاران آب را ،همیاری همگان برای مصرف بجا و به مقدار آب و به میزانی که
خداوند هرسال با بارش به ما می بخشد تصور کنیم افزود :نخستین گام برای نجات
آب و سازگاری با کم آبی این است که با مردم عزیز و کشاورزان دلسوزمان روراست و
درست و پاک باشیم .حرف ها و گالیه هایشان را بشنویم .برای خود شانی جز خدمت
بی منت به مردم عزیزمان نشناسیم ،با عملکردی شفاف و پاک پاسخگو به مردم و دستگاه های نظارتی باشیم و درد و گرفتاری و مشکالت مردم را درد و مسئله خود بدانیم
و برای رفع و حلش برنامه داشته باشیم و دراین راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
عالیی با اشاره به این که قانون ملی کردن آب در سال  ،1345آب را دولتی کرد ،گفت :در ایران از سپیده دم تاریخ آب ملی بوده است .در  ۸هزار سال نهادهای مردمی با
مدیریتی مردمی ،ساده ،ارزان ،پاک و موفق ،بدون درآمدهای نفتی ،چرخ زندگی خود و دولت ها را بخوبی چرخانده و در مدیریت آب سرآمد جهانیان بوده اند .در سال ۴۵
آب را دولتی کردند .مردم و نهادهای مردمی را از مدیریت آب حذف کردند ،اقتصاد آب را از بین بردند و مدیریت دولتی ناکارآمد ،پرهزینه ،جدای از مردم و درگیرکاغذبازی
و رئیس بازی را جایگزین مدیریت های مردمی کردند .این روند اعتماد مردم و سرمایه های اجتماعی را بشدت آسیب زد و اقتصاد دولتی و ناموفق و ناپاک نفتی را بجای
اقتصاد مقاومتی و مردمی نشاند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد :تشکل های کشاورزی و مردم باید کمک کنند تا چاه غیر مجازی حفر نشود و با کمک هم چاه های غیر مجاز
را پر کنیم ،بر روی همه چاه ها کنتور حجمی نصب شود و مالکان همه چاه ها آب را به میزان مجاز اعالم شده در پروانه های بهره برداری برداشت کنند تا بتوانیم تا سال
 ۱۴۰۵حجم اضافه برداشت از آبخوان های زیرزمینی استان ،حدود  ۱۱۰۰میلیون متر مکعب در سال ،را صفر کنیم .شرکت آب نیز در  ۳۴دشت ممنوع و بحرانی استان یک
قطره آب جدید را برای هیچ مصرفی تخصیص نخواهد داد .آب الزم برای توسعه صنعت و خدمات و تامین آب شرب و بهداشت شهرهاو روستاها با مدیریت مصرف ،افزایش
بهره وری از آب و استفاده چند باره از آن تامین خواهد شد .اگر با اجرای همه این راه ها بازهم این بخش ها نیاز به آب جدیدی داشته باشند باید با بهای منطقی از کشاورزان
عزیزمان بخرند .ما هم برای اصالح مصرف همکاری خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان بخش کشاورزی در تصمیم گیری های مربوط به آب ادامه داد:در تمام تصمیم گیری ها مرتبط با آب باید نماینده تشکل های قانونی
کشاورزان و نهادهای مردمی حضور داشته باشند .مردم محرم و بهترین یار و یاور مدیران مردمی و فرهیخته هستند.
عالیی افزود :خوشبختانه وزیر فرهیخته نیرو طرح سازگاری با کم آبی را در هیات محترم دولت مصوب و ابالغ کرده است .در استان نیز با مدیریت موفق استاندار عزیز و توانمند
و همدلی و همکاری بین دستگاه های اجرایی ،قضایی و نظارتی ،استادان محترم دانشگاه ،فرهیختگان جامعه ،نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی و شوراهای
اسالمی شهرها و روستاها طرح همیاران آب ،که در استان کرمان بخوبی اجرا شده و دست آوردهای مبارکی در کاهش مصرف آب با افزایش درآمدهای کشاورزان عزیز و
صنعتگران پرتوان داشته را ،بومی سازی و اجرا کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد :دشمنان کینه توز و جنایتکار و آدمکش می خواهند کم آبی و خشکسالی ها و کم و کاستی های مدیریتی را به
تهدیدی جدی برای استقالل و امنیت وپایداری نظام و ایران عزیزمان تبدیل کنند .ما باید دست در دست هم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
همچنین در ادامه این جلسه ،اعضای حاضر مشکالت مربوط به حوزه آب شهرستان چناران را به تفضیل بیان کردند؛ مصوب شد که روند برون سپاری کارها و واگذاری آن
به تشکل قانونی کشاورزان و حضور موثر نمایندگان کشاورزان در مدیریت منابع آب سرعت داده شود .هر ماه برای پیگیری کارها جلسه ای برگزار شود و طرح همیاران آب
برای شهرستان چناران زودتر تهیه و اجرا گردد.

اساس کار شرکت آب منطقه ای استان بر مبنای خرد جمعی و شفافیت عملکرد است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالیی در دیدار با همکاران
امور آب قوچان با اشاره به جایگاه ویژه امورهای آب
شهرستان ها ،همکاران شاغل در امور آب ها را به عنوان
نیروهای خط مقدم حفاظت از منابع آب دانست.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن
اشاره به اینکه در مدیریت جدید توامان عرضه و تقاضا
حتما باید مردم در صحنه باشند افزود :باید در مصرف
صحیح آب مردم را قانع کنیم و کشاورزان باید در
اصالح الگوی کشت باتوجه به نیاز آبی قانع شوند.

وی شرط موفقیت این موارد را همکاری با مردم و
راهکار را شفافیت سازی مسائل برشمرد.
عالیی گفت :دیدگاه مدیریت مشارکتی را به طور جد
در شرکت پیگیری خواهیم کرد و یکی از ثمرات این
همدلی و تفاهم پرداخت بخش زیادی از بدهی های
شرکت بوده است.
رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :مدیریت شرکت در نهایت باید پاسخگو
به عملکرد خود باشد و در این راستا برای تصدی
پست های مدیریتی کار راهه ها در حال تدوین است

که در سال  ۹۸این موارد منتشر خواهد شد.
وی همچنین یکی از کارهایی که در سال آینده باید
به صورت جد پیگیری شود را واگذاری فعالیت های
تصدی گری به بخش خصوصی عنوان کرد.
عالیی در پایان سخنان خود گفت :مدیر امور آب
شهرستان به عنوان مدیرعامل بخش آب در آن
شهرستان می باشد و اینجانب تمامی موارد را به
مدیران شهرستان تنفیذ نموده ام.؛ لذا جابجایی
هر گونه نیروی انسانی در امور ها باید فقط با هماهنگی
مدیران شهرستان و معاون حفاظت شرکت انجام گیرد.
در پایان همکاران امور آب قوچان مشکالت و مسائل
کاری خود را مطرح کرده و مدیر عامل قول بررسی و
مساعدت الزم را دادند.
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پاسخگویی به مراجعین اولویت راهبردی مدیران شرکت
اشاعه فساد می باشد.
رییس هیات مدیره شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی
مدیریت مشارکتی را رویکرد
دیگر شرکت در سال آینده
دانست و تاکید کرد :مدیران باید
در این زمینه جلسات منظمی با
همکاران و مردم داشته باشند.
عالیی پرسیدن از عملکرد ،نقد
و گالیه را حق مردم برشمرد و
گفت :باید تمام نقدهای سازنده
را بپذیریم و راه کار اساسی
بدهیم.

به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،آخرین
جلسه شورای مدیران آب
منطقه ای خراسان رضوی با
حضور مدیرعامل ،معاونین و
تمام مدیران ستاد و امورهای
آب شهرستان های استان
برگزار گردید.
محمد عالیی در ابتدای
جلسه با تبریک حلول ماه
مبارک رجب ،استفاده از
لحظات این ماه در تقرب
الهی را متذکر شد و افزود :ماه رجب فرصت مغتنمی
برای عبادت و آماده شدن برای ماه پر برکت رمضان
است.
وی خدمت صادقانه به مردم را از آموزه های اصلی
دین برشمرد و گفت :امید است این شیوه پیامبر(ص)
و معصومین سر لوحه کاری تمامی مدیران و همکاران
شرکت باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان
دستاوردهای شرکت در سال  97بهترین رویکرد را
سازگاری با کم آبی برشمرد و افزود :تمام تالش ما
در سال آینده اجرایی کردن این مصوبات است که باید
تمامی دستگاه های دخیل تالش کنند کسری مخزن
در سال  1405در سطح استان صفر گردد.

وی با اشاره به کمبودهای منابع آبی در استان گفت:
جدا سازی آب شرب از صنعت و فضای سبز شهری
یکی از اولویت ها در سال آینده است که مدیران حوزه
حفاظت باید بطور جدی با همکاری شرکت های آب
و فاضالب ،شهرداری ها و سازمان صنعت ،معدن و
تجارت این مهم را پیگیری نمایند.
عالیی همگرا نمودن تمامی دستگاه ها را در مدیریت آب
الزامی دانست و گفت :تا وقتی به یک راهبرد مشخص
در مدیریت یکپارچه آبی نرسیم ره به جایی نخواهیم
برد و اولین کار شفافیت عملکرد و جلوگیری از بروز
فساد در دستگاه های اجرایی می باشد که الکترونیکی
کردن تمام فرآیدهای پیش رو در فعالیت های شرکت
به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای جلوگیری از

وی تاکید کرد :مدیران حتما باید با یک برنامه ریزی
مدون طرح های فرهنگ سازی و اطالع رسانی در
حوزه کاری شهرستان های خود را پیگیری نمایند
و نشست های منظم اطالع رسانی را با مردم و
دانش آموزان داشته باشند.
عالیی طرح "ناجی آب روستا" را که شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی به عنوان اولین شرکت در
سطح کشور آغاز نموده در راستای استفاده صحیح از
منابع آب حائز اهمیت برشمرد و خواستار پیگیری
جدی مدیران برای این طرح گردید.
در ادامه مدیران و معاونان مشکالت و نقطه نظرتشان را
در حوزه کاری خود بیان کردند.

تولیدات دانش آموزی در
بازارچه های کار و فناوری با
محوریت نجات آب و محیط زیست

و پرورش بازدید صورت گرفت.
جم اظهار داشت :ساخت سیستم های بازچرخانی
آب در واحدهای صنعتی و کشاورزی ،سیستم های
کشت هیدروپونیک ،سامانه های آبیاری هوشمند،
سیستم های هشدار هدررفت آب ،سیستم های تصفیه
آب و حذف کلر ،تولید المان های هنری دوستدار
طبیعت ،توسعه مشاغل بومی روستایی کم آب طلب و
امثالهم از جمله دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانش
آموزان در این پژوهشکده بود.
وی اظهار داشت :با توجه به پتانسیل بسیار خوب
موجود در بازارچه های کار و فناوری دانش آموزی در
استان خراسان رضوی ،مقرر شده است عالوه بر ارزیابی
و تقدیر از آثار برتر در حوزه سازگاری با کم آبی و
حفاظت محیط زیست ،بخشی از تجهیزات و امکانات
سخت افزاری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به
صورت پایلوت در اختیار تیم های پژوهشی قرار گیرد.
جم یادآور شد :در سال تحصیلی جاری آموزش دانش
آموزان با محوریت نجات آب در دو مقطع متوسطه اول
و متوسطه دوم با همکاری شایسته اداره کل آموزش
و پرورش استان خراسان رضوی در حال انجام است.

توجیهی طرح پایلوت ناجیان آب روستا در مجتمع
آموزشی دخترانه ام هانی روستای کارده از توابع
شهرستان مشهد ،فعالیت کارگروه های دانش آموزی
رسما آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :در این طرح
دانش آموزان و معلمان در مقاطع متوسطه اول و دوم
نظری و هنرستان و همچنین معلمان مدرس کتاب
درسی انسان و محیط زیست در پایه یازدهم تحصیلی
مفاهیم نجات آب را فرا گرفته و هم اکنون در قالب سه
کارگروه به فعالیت و مشارکت خواهند پرداخت.
جم عنوان کرد :دانش آموزان متناسب با عالقه مندی
خویش پس از دریافت آموزه های نجات آب در یکی
از سه کارگروه فرهنگی ،هنری و علمی ثبت نام نموده
و مسئولیت انجام مجموعه ای از فعالیت ها به صورت
فردی یا گروهی را می پذیرد.
وی خاطرنشان ساخت :در طرح پایلوت ناجیان آب
روستا سعی شده برای جامعه روستایی و با بهره مندی
از پتانسیل های آموزشی و میدانی روستایی ،مخاطبان
طرح به صورت مستقیم و چهره به چهره آموزشی دیده
و در طول اجرای طرح عملکرد طرح مستمرا بررسی و
ارزیابی شود.
جم یادآور شد :همزمان با فرا رسیدن نوروز باستانی،
بخشی از فعالیت های دانش آموزان به عنوان نوروزنامه
در ارتباط با محورهای موضوعی طرح ناجیان آب روستا
تعریف شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :در سال تحصیلی جاری با توجه به زمینه
همکاری فعال و سازنده مابین شرکت آب منطقه ای
و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی،
بازارچه های کار و فناوری دانش آموزی با محوریت
نجات آب و محیط زیست به اجرا در آمده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :از ابتدای سال
تحصیلی جاری بخشی از نواحی آموزشی استان تولید
فناورانه و کارآفرینی خود را به موضوع نجات آب و
محیط زیست اختصاص داده اند که روز گذشته از یکی
از پژوهشکده های فعال در سطح شهر مشهد با حضور
نمایندگانی از شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش

آغاز فعالیت کارگروه های دانش آموزی
طرح پایلوت ناجیان آب روستا
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :با برگزاری سومین کارگاه آموزشی-
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در راستای برخورد قاطع با متخلفین و متجاوزین به حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی:

برگزاری افتتاحیه مانور مشترک گشت های نوروزی سال  98شورای حفظ حقوق بیت المال /دادستان استان :دستگاه های متولی
در برخورد با متصرفین منتظر دستور قضایی نمانند

غالمعلی صادقی ،دادستان عمومی و انقالب مرکز استان در مراسم
افتتاحیه مانور مشترک گشت های نوروزی شورای حفظ حقوق
بیت المال گفت :همکاری ،هماهنگی و همدلی بین دستگاه اجرایی
و قضایی و نیروهای انتظامی و سایر مسئولین اجرایی در استان برای
رفع تصرف و برخورد با متخلفین در کل کشور نمونه است و این مهم
و نعمت را باید فرصت دانسته و شکرگزاری کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،در
آستانه تعطیالت سال جدید و برخورد با متخلفین فرصت طلب به
حقوق بیت المال در اراضی ملی ،طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها و
سد ها ،مانور مشترک گشت های نوروزی سال  98دستگاه های متولی
در سالن همایش های شهرداری منطقه  10مشهد برگزار شد.
صادقی با یاد آوری اینکه بیشترین تصرف همه ساله در تعطیالت اتفاق
می افتد ،افزود :این طرح ابتکاری ماندگار در استان است که اجازه
نمی دهد حتی یک وجب تصرف انجام شود.
غالمعلی صادقی گفت :همه دستگاه های متولی در چارچوب فعالیت
گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در ایام نوروز پیش از
هرگونه تخلف سودجویان اقدام کنند .اگر کوتاهی در این زمینه صورت گیرد پیگرد قانونی دارد.
دادستان خراسان رضوی :دستگاه های متولی در برخورد با متصرفین منتظر دستور قضایی نمانند .وی ادامه داد :دستگاه های متولی می بایست هر جا که سودجویان به دنبال
تصرف زمین های دولتی و ملی هستند ،مطابق قانون عمل نموده و منتظر دستور قضایی نمانند و رفع تصرف را منوط به اجازه حکم نکرده و اقدام کنند .همچنین گزارش
تخلفات را به دادگستری اعالم کنند.
در ادامه مراسم شهردار مشهد در سخان کوتاهی گفت :با برنامه ریزی ،حضور ،شفافیت ،راهنمایی به موقع مردم و رعایت قانون تالش می کنیم از تخلفات مردم جلوگیری کنیم.
حقدادی ،سرپرست دادسرای ناحیه  7عمومی و انقالب مشهد و نماینده دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان در گشت های مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال استان
از نیرو های گشت و دستگاه های اجرایی طرح تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است سامانه اطالع رسانی گشت ویژه اراضی شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی  1504-131می باشد؛ که از تمامی مردم خواستاریم در صورت مواجه با
تصرف اراضی به این سامانه اطالع رسانی کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

قنات تنها یک سازه نیست بلکه یک فرهنگ است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
سمینار قنات و سازگاری با کم آبی گفت :قنات فقط
یک سازه پیچیده و استثنایی نیست بلکه یک فرهنگ
و تمدن است و قنات مثل پدری است که موجب
جمع شدن همه فرزندان دور هم می شود.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی،
محمد عالیی اظهار داشت :قنات تمدن و فرهنگ و
سازه ای جهانی بنا کرده که بی نظیر است .قنات
همانند رشته تسبیحی است که در زمان های مختلف
گفت و گو های درون بخشی و برون بخشی را ایجاد
کرده است.
وی عنوان کرد :آدم هایی که در حوزه قنات هستند
افرادی بسیار صلح جو هستند .در حوزه تمدن کاریزی
افرادی مثل اسکندر و چنگیز و هیتلر و موسولینی و
غیره نداشتیم.به عبارت دیگر قنات و تمدن کاریزی
گم شده دنیای امروز ماست .چکیده تمدن قنات همین
حرف ها و شعار هایی است که امروز برای نجات آب
سر می دهیم .از قبیل برداشت متعادل آب  ،سازگاری
با کم آبی کشت متعادل با میزان آب و غیره.
عالیی با اشاره به این که در گذشته رفتار های
اجتماعی هم متاثر از قنات بوده است افزود :در طول

تاریخ و در تمدن کاریزی تامین و
توزیع و حفاظت از آب توسط مردم
انجام می شده و این باعث شده که
نهاد های ریشه دار و کارامد و قوی
مردمی در کنار این تمدن آبی شکل
بگیرد .بسیاری از موارد مرتبط با آب
و کشاورزی در گذشته توسط خود
کشاورزان انجام می شد.
وی با اشاره به این که مدیریت آب بدون حضور
کشاورزان و فقط توسط بخش دولتی قابل برنامه ریزی
نیست ادامه داد :تجربه مدیریت یک طرفه آب و بدون
مشارکت مردم  ،تجربه ای شکست خورده و غلط است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
مدت ها پیش از آن که اروپایی ها به این موضوع برسند
که آب کاالست  ،در تمدن کاریزی این موضوع اثبات
شده بوده و اجرایی می شده است  .این موضوع باالترین
سطح سازگاری با کم آبی را برای تمدن کاریزی فراهم
آورده بود.
عالیی با اشاره به این که قدرت اجرایی عرف از قانون
بیشتر است تصریح کرد :اقتصاد در تمدن کاریزی عرف
و مبنا بوده است و این گمشده های ما در جامعه و

مدیریت آب است و بر این اساس توسعه و پیشرفت ما
باید با توجه به ظرفیت های محیط زیستی مان باشد.
وی اذعان داشت :حتی با تکنولوژی امروز هم نمیتوان
قنات قصبه گناباد را حفر کرد و آب منطقه ای آماده
است که پیش گام شود و از تحقیق های جامع درباره
تمدن آبی کاریزی و سازگاری با کم آبی حمایت کند.
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یادداشت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مناسبت روز ملی آب:

روز ملی آب ،فرصتی برای تمرین سازگاری با کم آبی

به گزارش روابط عمومی آب منطقه
ای خراسان رضوی ،محمد عالیی،
مدیر عامل این شرکت به مناسبت 13
اسفند" ،روز ملی آب" طی یادداشتی
گفت 13 :اسفند روز ملی آب در ایران
است .در این روز جا دارد که به وضعیت
آب در استان خراسان رضوی ،پیشینه
و تهدیدها و فرصت های آن و ترسیم
چشم اندازی برای فردایمان بپردازیم.
همزیستی با کویر
استان خراسان رضوی سرزمینی کم آب
و خشک است .میانگین بارش دراز مدت
آن  221میلیمتر در سال ،کمتر از یک
سوم بارش کره زمین است که حدود  75درصد آن
با تبخیر و تعرق از دست می رود.تغییرات زیاد دما
و بارش در سال های گوناگون یا خشکسالی ها نیز
یکی دیگر از خصوصیات اقلیمی این استان است .تاریخ
نشان می دهد که این سرزمین کم آب ،خشکسالی ها
و قحطی های بسیاری را از سرگذرانده است .پدیده
گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی میزان بارش
سالیانه استان را از این هم کمتر و حجم تبخیر و تعرق
را بیشتر کرده است.
مشق سازگاری با کم آبی در کالس درس تاریخ
نیاکان ما ،از  8هزار سال پیش آب را گرانقدرترین هدیه
خداوند به زندگی می دانسته اند .باور داشته اند که در
سرزمین خشکی با خشکسالی های دوره ای زندگی
می کنند که رمز و راز ماندگاری در آن سازگاری با
کم آبی است .آنها با این باورکاریز و تمدن شکوفای
کاریزی ،بزرگ ترین ،خردمندانه ترین و طبیعت
دوست ترین دست آورد انسان برای زندگی در بخش
های خشک و بیابانی کره زمین ،را به تاریخ هدیه داده
اند .آب را با امید به خدا و خردجمعی و همدلی و
کمک یکدیگر با کندن کاریز در دل زمین،بدون هیچ
آلودگی ،به روی زمین می آورده اند؛ آن را با کمک هم
به بهترین و ارزان ترین و مردمی ترین شیوه مدیریت
می کرده اند.
تمدن نفتی در برابر تمدن کاریزی
از حدود سال  ،1337با افزایش درآمدهای نفتی

و اعمال سیاست های آمریکایی ،دولت ها به اشتباه
باورشان شد که آب کاالیی دولتی و پول اّ
حلل همه
مشکالت است؛ هر مقدار که بخواهند ،می توانند با
حفر چاه های عمیق ،ساخت سدهای بزرگ و یا انتقال
آب از راه های نزدیک و دور تامین کنند.این باور و
سیاست و راه اشتباه در کمتر از پنج دهه کشور و استان
را با بحران شدید ،گسترده و فزآینده ای روبرو کرده
است .امروز در استان حجم برداشت آب از آبخوان های
زیرزمینی که زندگی و بقایمان به آن وابسته است ،در
سال  1200میلیون متر مکعب بیش از حجم تغذیه
ساالنه آن است .به عبارتی از سرمایه اندوخته خود
می خوریم و هرسال ،آبهای زیرزمینی ،اندوخته و
سرمایه ای که میلیون ها سال در دل زمین انباشته
شده ،را بیشتر از سال پیش برداشت می کنیم .استان
خراسان رضوی  37محدوده مطالعاتی دارد .تعادل
آبی در  34محدوده آن برهم خورده است .سطح آب
زیرزمینی در این آبخوان ها هرسال کاهش می یابد،
آبدهی چشمه ها ،قنات ها و چاه ها کم می شود،
آب شور می شود و زمین نشست می کند و ترک
می خورد و ترک ها به شکاف های بزرگ و وحشت
آوری تبدیل می شود .خاک های حاصلخیز کشاورزی
به بیابان و کویر و کانون های تولید گرد و غبار و
ریز گرد تبدیل می شود ،پایداری راه ها و راه آهن و
فرودگاه ها ،لوله های انتقال انرژی و آب و ساختمان
ها تهدید می شود .در این شرایط بحرانی آب را در
کشاورزی ،شرب و بهداشت
شهرها و روستاها و صنعت
و خدمات بیمارگونه اسراف
می کنیم و به انواع آالینده
ها آلوده اش می سازیم.
امید برای نجات آب در
مسیر سازگاری با کم
آبی
مطالب فوق نشان از آن
دارد که باید در شیوه
زندگی ،اخالق و رفتارمان
و مدیریت منابع آب تجدید
نظری اساسی کنیم .در این

راستا پیشنهادات زیر تقدیم می شود:
* بپذیریم که آب نه کاالی بی مقدار دولتی که
گرانقدرترین هدیه بی نظیر خداوند به زندگیست .در
این سرزمین کم آب ،هرچند مقدارش کم است ولی
اگر آب را درست و به اندازه مصرفش کنیم و آلوده اش
نسازیم می توانیم با همین میزان آب ،استانی پیشرفته
و آباد و مرفه بسازیم.
* باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم.
هیچ دولتی و حاکمیتی نمی تواند آب را به درستی،
خوبی و کارآمد مدیریت کند .باید مردم و تشکل های
قانونی مردمی و به ویژه تشکل های قانونی کشاورزان
را در مدیریت آب وارد کنیم و به آنها مسئولیت بدهیم.
* خوشبختانه برای مدیریت بحران آب در کشور و
استان و سازگاری با کم آبی عزم ملی ایجاد شده و
دولت محترم کارگروه سازگاری ملی با کم آبی را با
برنامه ای مدون و علمی ایجاد کرده است .در استان
خراسان رضوی استاندار فرهیخته ،نمایندگان محترم
استان در مجلس شورای اسالمی ،مدیران محترم ارشد،
مسئولین بزرگوار قضایی ،دستگاه های نظارتی و نظامی
و امنیتی ،فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی ،تشکل های
محترم قانونی مردمی و به ویژه تشکل های کشاورزی
برای سازگاری با کم آبی به درک و فهم و زبان مشترک
و همدلی و همراهی در انجام این کار خداپسندانه،
حیاتی ،پرخیر و برکت رسیده اند.
* در این طرح باید بتوانیم تا سال  1405میزان
کسری مخزن استان ،یا اضافه برداشت از آبخوان های
زیرزمینی را صفر کنیم .باید با ساختن شهرک های
گلخانه ای و آبیاری های مدرن با حجم کمتری از آب
مقدار بسیار بیشتری تولید کشاورزی داشته باشیم.
تا اقتصاد و معیشت کشاورزان عزیزمان حفظ شده و
بهبود یابد .مصرف آب شرب و بهداشت را منطقی کنیم.
میزان هدر رفت آب از شبکه های انتقال و توزیع
آب شرب و بهداشت را کم کنیم .آب شرب را از آب
بهداشتی در کالنشهر مشهد و شهرهای بزرگ استان
جدا کنیم .در صنعت و خدمات با دانش روز حجم
مصرف آب را بهینه نماییم و فاضالب های شهری و
صنعتی را جمع آوری کرده و برابر با استانداردهای
زیست محیطی تصفیه کنیم و استفاده چند باره از
آب را جدی بگیریم .یارانه های آشکار و پنهان آب را
حذف کنیم .آب باید به بهای تمام شده واقعی به دست
مصرف کننده برسد.
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شرکت آب منطقهای خانه دوم پیشکسوتان عزیز است
محمد عالیی در آخرین روز های کاری سال
و در جمع همکارانی که در طول سال 97
به عرصه پیشکسوتان صنعت آب پیوستند
گفت  :شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی و مجوعه وزارت نیرو قدر دان
زحمات شما است شما جوانی و سرمایه عمر
گرانقدر خود را در این شرکت گذاشتید و
دستاورد های موفقیت آمیز شرکت مرهون
تالش شما است مدیران شرکت اعتقاد قلبی
دارند که باید حرمت شما حفظ شود شما
بزرگان و سرمایه شرکت هستید و دارایی ما
محسوب می شوید و دین مبین اسالم هم
تاکید زیادی روی احترام و تکریم بزرگان و
پیشکسوتان دارد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عالیی در مراسم تقدیر از  28همکار که در
سال  97به جرگه باز نشستگان شرکت نایل شدند
افزود  :مبانی زندگی اخالق است و اگر اخالق رفت
همه چیز رفته است و به همین دلیل است که پیامبر
گرامی (ص)رسالت خود را مکارم اخالقی می داند و
یکی از مبانی اخالق حرمت است و تکریم این عزیزان
از این منظر یک عبادت و وظیفه است  .مدیر عامل
شرکت در بخش دیگری از سخنان خود گفت :طبق
قول و قراری که اول با شما گذاشتم تا پایان سال 70

نکنید  ،افزود :وضعیت آب استان و کشور
امسال خوب نیست شما سرباز شرکت در
این عرصه باقی خواهید ماند به کمک کار
شناسی و تجربه گرانبهای شما نیاز داریم
و مصمم هستیم طرح سازگاری با کم آب
را به زودی اجرایی کنیم دشمن در صدد
است از ضعف و مشکالت آبی یک تله
بسازد باید هوشیار باشیم و مقابله کنیم.
وی در پایان سخنان خود از تالش اعضای
هیأت مدیرعامل ،مدیران ،بویژه مدیران پر
تالش امورهای آب شهرستانهای استان و
تمامی کارشناسان تشکر و اظهار امیدواری
کرد سال آینده سالی پر از خیر و برکت
درصد سنوات شما را یک جا پرداخت می کنیم و بقیه
سنوات را نیز تا پایان فروردین  ٩٨تسویه خواهیم
کرد .مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
افزود :حق و حقوق همکاران شاغل هم با انواع مختلف
استخدامی به روز شده که این پرداختیها شاید در در
شرکت بی سابقه باشد  .عالیی این کار مهم را نتیجه
یک تالش گروهی دانست و افزود :باال بردن حس تعلق
سازمانی به ما کمک خواهد کرد بتوانیم به تمامی
اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم  .محمد عالیی
با تاکید بر اینکه شما همیشه همکار ما خواهید بود و
ریشه در این شرکت دارید و این ریشه و ارتباط را قطع

قرارداد نخستین نیروگاه برق آبی خراسان رضوی منعقد شد
مدیردفتر درآمد زایی و تجهیز منابع مالی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی از انعقاد نخستین قرارداد در
این استان برای ساخت نیروگاه برق آبی در محدوده
سد ارداک خبر داد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمدحسن صدیقی افزود :با توجه به
محدودیت منابع فسیلی و آثار مخرب زیست محیطی
حاصل از مصرف آنها ،گرایش جدی به استفاده از
انرژی های پاک در تولید برق افزایش چشمگیری یافته
است.
وی ادامه داد :از میان منابع انرژیهای تجدید شونده
استفاده از منابع آبی جهت راه اندازی نیروگاههای
برق آبی کوچک به سبب مزایای فراوانی که نسبت به
سایر نیروگاهها دارند از اهمیت فراوانی برخوردار است
لذا شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بررسی و
ظرفیت سنجی سدهای فعال در سطح این استان و در
گام نخست ساخت نیروگاه برق در محدوده سد ارداک
را در دستور کار قرار داد.
مدیردفتر درآمد زایی و تجهیز منابع مالی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی گفت :بر اساس برنامه ریزی
ساخت نیروگاه برق آبی با ظرفیت حدود  450کیلووات
در پایین دست سد ارداک در دست اقدام است.
وی افزود :سد مخزنی ارداک با مساحت حوضه آبریز
 485کیلومترمربع و آورد ساالنه حدود  32میلیون
مترمکعب آب در فاصله  69کیلومتری شمال غرب

مشهد قرار دارد .این سد با هدف استفاده بهینه
از جریانهای دائم و فصلی سیالبی رودخانه ،مهار،
ذخیره سازی و تنظیم آب جهت تامین نیاز بخش های
شرب و صنعت شهر مشهد ساخته شده است.
هم اینک  9نیروگاه بزرگ حرارتی شامل 'توس ،گازی
شریعتی ،گازی قاین ،سیکل ترکیبی خیام ،سیکل
ترکیبی شریعتی ،سیکل ترکیبی کاوه ،سیکل ترکیبی
فردوسی ،سیکل ترکیبی شیروان و گازی شمس
سرخس' با ظرفیت تولید پنج هزار و  200مگاوات برق
در خراسان فعالیت دارند.
سه میلیون و  346هزار و  663مشترک در استان های
خراسان شمال ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی زیر
پوشش شبکه برق منطقه خراسان هستند .شبکه برق
منطقه خراسان از طریق خطوط انتقال به شبکه برق
استان های سمنان ،گلستان ،یزد ،سیستان و بلوچستان
متصل است.

برای همکاران و خانواده محترمشان باشد در ابتدای
این مراسم مسعود محمدی در سخنان کوتاه ضمن
تبریک به همکاران پیشکسوت گفت :این چهارمین
سال است که در همان سالی که همکار باز نشسته
می شود ،مراسم تقدیر را همزمان برگزار می کنیم و
خبر خوشیمن در این جلسه این است که وضع مالی
همکاران و بازنشستگان در آخرین روز های سال خوب
است  .در پایان مراسم که همراه با هنرنمایی گروه
موسیقی سیمرغ بود از پیشکسوتان با لوح تقدیر و
کارت هدیه تقدیرشد.
پیام تبریک نوروزی مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی
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پیشکسوتان عزیز سال 97

جناب آقای حسین زراعتی نیشابوری

جناب آقای حسین رستگار

جناب آقای علیرضا اخوان

جناب آقای سید احمد هاشمی

جناب آقای علیرضا نژادی پور

جناب آقای سید جواد رجائی

جناب آقای کوروش قرلباش نادری

جناب آقای کاظم صحابی

جناب آقای حسین خدابخشی چاوشلو

جناب آقای سعید ثابتی

جناب آقای علی محمد اسحاق منش

جناب آقای غالمعلی ماکوئیان

جناب آقای محمد حسین جعفری

جناب آقای حسین دهباشیان

جناب آقای علی اکبر احمد زاده

جناب آقای غالمرضا عسگری
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جناب آقای محمد کاظم فنایی

جناب آقای محمد رضا فارسی

جناب آقای مجید غزنین چی

جناب آقای غالمرضا قادری

جناب آقای علی سید اصیل

جناب آقای اسحاق اسدی

جناب آقای محمد حسن شریعتی

جناب آقای هادی درخشان

جناب آقای جواد بزرگی

جناب آقای محسن پهلوان

جناب آقای عباس اسماعیل زاده بیلند

جناب آقای محمد خدیوی بستاج
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گزارش تصویری

برگزاری جنگ شادی وتقدیر از همسران پرسنل اداره
منابع آب سرخس و سد دوستی به مناسبت روز زن

گزارش تصویری

گزارش تصویری

برگزاری اولین دوره مسابقات فوتسال شرکت های آب

مراسم روز زن

وبرق شهرستان سرخس

گزارش تصویری

گزارش تصویری

بازدید از روستای اسالم قلعه سرخس و بررسی
مشکالت آن

کاشت درخت به مناسبت روز شهید

گزارش تصویری

توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در تایباد

گزارش تصویری

کنترل وپخش سیالب 200متر مکعبی رودخانه
کشف رود

گزارش تصویری
کارگاه آموزشی طرح ناجیان آب روستا
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