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پیام وزیر نیرو به مناسبت فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی

روابط عمومی ها ،پنجره ارتباطی درون و
بیرون هر سازمانی هستند

بازبینی مجموعه فرایندها ،و سازوکارها از جمله اموری
است که تالش مضاعف روابط عمومیهای صنعت آب و
برق را در سراسر کشور میطلبد وزیر نیرو در پیامی
ت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی را به
 ۲۷اردیبهش 
تمامی تالشگران و فعاالن این عرصه تبریک گفت و
بیان کرد :بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی همراه
با بازبینی مجموعه فرایندها ،رویهها و دستورالعملها
و سازوکارها از جمله اموری است که تالش مضاعف
روابط عمومیهای صنعت آب و برق را در سراسر کشور
میطلبد و میتواند آثاری ماندگارتر از آنچه تاکنون به
دست آمده بر جای گذارد .رضا اردکانیان افزود :روابط
عمومی فعال در سازمانها ضرورتی اجتنابناپذیر
است .امروزه نقش روابط عمومی از اطالعرسانی صرف
به نهادی تصمیم ساز و مشاوری مطلع در راستای
تحقق اهداف سازمان و ذینفعان تبدیل گشته است.
پیچیدگی روابط انسانی و تغییر مدلهای ارتباطی
سبب شده محتوای خالق در مورد اهداف و عملکرد
سازمان و توزیع آن با بهرهگیری از ابزارهای یکپارچه
ارتباطی با هدف توسعه آگاهی یک اصل مهم محسوب
گردد .بر همین اساس ،توفیق روابط عمومیها مستلزم
شناخت عمیق از وضعیت موجود ،توانمندی الزم برای
ارتباط گیری با عموم مردم و تاثیرگذاری بر تفکر و
تصمیمات و بایدها و نبایدهای درون سازمانی است .در
این راستا ،عملکرد روابط عمومیهای صنعت آب و برق
باید به گونهای باشد که در نهایت منجر به تبلور همدلی
در بخشهای مختلف وزارت نیرو ،جامعه و افزایش
سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین عامل شتابدهنده
حرکت توسعه در کشور شود .از جمله مهمترین
شاخصهای عملکرد روابط عمومیهای وزارت نیرو در
سراسر کشور در سال جاری ،اطالعرسانی و افزایش
آگاهی در خصوص پویش «هرهفته_الف_ب_ایران»؛
«ساخت و سازها» و «سازوکارها» به عنوان نیروی
محرکه بخشهای گوناگون تولیدی و خدماتی وزارت نیرو
در سالی است که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) به نام سال «جهش تولید» نامگذاری شده است.
این امر ،بویژه در بخش «سازوکارها» از پویش مزبور

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به اینکه پنجره ارتباطی درون و بیرون هر سازمانی روابط
عمومی ها هستند،گفت :روابط عمومی مانند پنجره ای
شفاف است که مدیر مجموعه از آن دنیای درون و بیرون
از نهادی که مدیریت می کند را می بیند.

حائز اهمیت دوچندان است .اردکانیان ضمن قدردانی از
تالش های همکاران روابط عمومی در سراسر کشور در
پویش سال گذشته ،تاکید کرد :بهرهگیری از فناوریهای
نوین ارتباطی همراه با بازبینی مجموعه فرایندها ،رویهها
و دستورالعملها و سازوکارها از جمله اموری است که
تالش مضاعف روابط عمومیهای صنعت آب و برق را در
سراسر کشور میطلبد و میتواند آثاری ماندگارتر از آنچه
تاکنون به دست آمده بر جای گذارد .وزیر نیرو خاطر
نشان کرد :انتظار میرود این تالشها ،منجر به افزایش
اعتماد بین مردم و سازمانهای مرتبط با صنعت آب
و برق ،ارتقای سواد آب و انرژی در مخاطبان و بویژه
مردم ،طراحی سازوکارهای مشارکت مصرفکنندگان در
تصمیم سازیها و فرایندها ،نوسازی اطالعات و
دانستههای مردم درباره وضعیت منابع آب و انرژی کشور،
ایجاد ارتباط موثر و متقابل با نخبگان محلی و منطقهای
برای همکاری بیشتر با صنعت آب و برق و سرانجام
تغییر رفتار مشترکان ،کارکنان و سایر ذینفعان به رفتار
مطلوب شود .در همین رابطه صدیقه ببران مدیر کل
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو در پیامی اظهار
داشت 27 :اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی
فرصتی است تا از خدمات شایسته همکاران درمجموعه
روابط عمومی وزارت نیرو قدردانی نمایم صدیقه ببران
افزود:این روز همچنین فرصتی است برای شناسایی
هرچه بیشتر و بهتر نقاط قوت و ضعف و بازنگری عملکرد
مجموعه روابط عمومی های صنعت آب و برق تردیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات
و روابط عمومی ،اظهارکرد :با تشکیل یک گروه توانمند
و دلسوز و باوری قوی می توانیم بحران آب را مدیریت
کنیم .وی با اشاره به اینکه باید به مدیریت عرضه و تقاضا
در استان توجه جدی کرد ،ابراز کرد :با توجه به اهمیت
موضوع آب و تاثیر آن بر ادامه حیات موجودات زنده
و با در نظر داشتن شرایط فعلی منابع آبی کشور ،با
آینده پژوهی باید بحران آب را مدیریت کنیم .عالیی با
بیان اینکه با مدیریت صحیح عرضه آب در شرق کشور
باید تامین شود ،افزود :در این راستا مدیریت مصرفی که
با مشارکت مردم انجام شود و مردم در فرآیند مدیریتی
دخیل باشند تبدیل به توسعه پایدار می شود .مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به اینکه مدیریت مشارکتی باید در داخل و بیرون این
شرکت شکل بگیرد ،بیان کرد :اداره کردن مدیریت یک
مجموعه تعریف کلمه روابط عمومی است .وی با اشاره
به اینکه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی پذیرای
هر گونه انتقادی است ،ادامه داد :در راستای پیشرفت در
هر مجموعه ای روابط عمومی آن مجموعه باید ضمن
شفافیت عملکرد ،پذیرای هر گونه انتقاد سازنده ای باشد
و آن را به مدیر عامل انتقال دهد.
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نیست که با اتکال به خداوند متعالی با بهبود روش ها
و سازو کارهای موجود ،عملکردی بهتر و ماندگار تر در
راستای انعکاس بخشی از خدمات همکارانمان و مجموعه
صنعت آب و برق در خدمت به مردم شریف ایران رقم
زد .وی اضافه کرد :از جمله مهمترین اهدافی که
می بایست به آن دست یافت ارائه گسترده و موثر تر آثار
و نتایج تالشگران صنعت آب و برق مجموعه وزارت نیرو
در ادامه ساخت و سازها و اصالح ساز و کارها در قالب
پویش هر هفته الف -ب -ایران است .مدیر کل روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو ضمن تبریک روز
روابط عمومی به همکاران مجموعه یادآور شد :این تالش
است که می تواند در کنار آموزش و ارتباط دوسویه با
مخاطبان ،ضمن افزایش امید به کار آمدی خدمتگزاران
مردم در مجموعه وزارت نیرو تاثیر عمیقی در راستای
افزایش اعتماد ،تاب آوری مشترکان و مدیریت مصرف به
عنوان اهداف همیشگی روابط عمومی های صنعت آب و
برق برجای گذارد.
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تقدیر استاندار خراسان رضوی از عملکرد
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی

روابط عمومی الکترونیک ،الزمه تحقق خدمت ماندگار

سایت سازگاری با کم آبی سازمان شوند ،اما باید توجه
داشت که این اقدام گامی اساسی است .وی خاطرنشان
کرد :در حوزه خبر اقدامات بسیار خوبی با همکاری
خبرنگاران صورت گرفته است .یکی از اقدامات خوبی
که در سال گذشته انجام دادیم بحث رابطان روابط
عمومی در  ۱۲امور شهرستان ها و معاونان ستاد بوده
که این اقدام نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است.
شاید در گذشته امورات شهرستان ها اقدامات بسیار
خوبی انجام می دادند ،اما اقدامات آن ها به خوبی
در سطح کشور اطالع رسانی نمی شد ،حال آنکه با
اقدامات و هماهنگی هایی که صورت گرفته بسیاری
از خبرهای شهرستان ها در سایت اصلی وزارت نیرو
نیز منعکس می شود .جم با اشاره به دیگر اقداماتی
که در سال جاری تحقق پیدا می کند ،ادامه داد :یکی
دیگر از اقدامات ما برگزاری کارگاه آموزشی برای تمام
خبرنگاران است به نام همکار خبرنگار که در سال
گذشته برخی از همکاران به امورهای شهرستان برای
آموزش در این زمینه مراجعه کردند .برای سال جاری
نیز این برنامه را در نظر داریم تا عملیاتی شود .وی

با بیان اینکه در سال جاری مسابقه لیگ خبری را
برگزار خواهیم کرد ،گفت :در این لیگ از بین خبرهایی
که همه همکاران تهیه کردند پنج خبر برتر استان را
انتخاب خواهیم نمود .مدیر روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای استان بیان کرد :یکی دیگر از برنامه های ما
برگزاری جلسات با تشکل های کشاورزی است که به
صورت الکترونیکی و ویدیو کنفرانسی است تا از این
طریق میزان رفت و آمدها و هزینه ها کاهش پیدا کند.
گفتنی است که تاکنون این اقدام در هیچ استانی انجام
نشده و ما پایلوتی در کشور هستیم .جم در رابطه با
تعداد اخبار منعکس شده ،ادامه داد :از شهریور ماه سال
گذشته تا اسفندماه تعداد  ۲۶۰خبر از شهرستان های
استان جمع آوری کردیم همچنین  ۴۰۵بازتاب خبری
مهم در این زمینه داشته ایم .جم تشریح کرد :یکی
دیگر از برنامه های ما در سال جاری تشویق همکاران
و خانواده های آن ها در فعالیت های ورزشی شرکت
داشته باشند .همچنین طرح ورزش همگانی را نیز
مد نظر قرار دادیم تا در تقویت روحیه ورزشی همکاران
نتیجه مثبت داشته باشد.
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مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :از اهداف روابط عمومی در سال ۹۹
الکترونیکی کردن خدمات است ،برای شروع در زمینه
اطالع رسانی و نظرسنجی از مشترکان و ارباب رجوعان
به صورت الکترونیکی وارد عمل شدیم؛ در این راستا
تالش داریم تا فرم های کاغذی را از ورودی های ستاد
و امور شهرستان ها جمع آوری کنیم همچنین برای
نخستین بار در صنعت آب کشور  ۱۰هزار پیامک به
صورت یکجا برای بهره برداران و کشاورزان فرستادیم و
نظرسنجی الکترونیکی اجرا کردیم .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،کاظم
جم در جلسه ای به مناسبت روز روابط عمومی اظهار
کرد :با توجه به هدفی که مدیر شرکت آب منطقه ای
استان در سال جاری مبنی بر تمام الکترونیکی کردن
اقدامات در نظر گرفته تالش کردیم تا این هدف را
که الزمه تحقق خدمت ماندگار است سرلوحه کار خود
قرار دهیم .وی افزود :شعار رهبری در سال جاری مبنی
بر جهش تولید باید توجه داشت که شاید اصلی ترین
بخش تحقق این شعار در حوزه آب باشد؛ بنابراین
جایگاه روابط عمومی نیز در این زمینه بسیار حائز
اهمیت است .امیدواریم که با یاری دوستان بتوانیم این
هدف را تحقق ببخشیم .جم تشریح کرد :برنامه ها و
اهدافی برای سال جاری در نظر داریم که یکی از این
اهداف در زمینه اطالع رسانی و نظرسنجی از مشترکان
و ارباب رجوعان به صورت الکترونیکی است .در این
راستا تالش داریم تا فرم های کاغذی را از ورودی های
ستاد و امور شهرستان ها جمع آوری کنیم همچنین
برای نخستین بار در صنعت آب کشور  ۱۰هزار
پیامک به صورت یکجا برای بهره برداران و کشاورزان
فرستادیم .مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
توضیح داد :شاید در سال نخست این کار کمی سنگین
و دشوار باشد که تمامی کشاورزان و بهره برداران وارد

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مطرح کرد:
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به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی:

روابط عمومی فرصت ها و تهدیدها را شناسایی می کند /روابط عمومی پویا و کارآمد دستاوردهای بزرگی را به ارمغان می آورد

پیام مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
کاظم جم ،مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در پیامی با اشاره به جایگاه مهم ارتباطات در زندگی
بشر گفت :در روزگاری که ارتباطات حرف اول را در تمامی بخشها می زند نیاز به تغییر نگاه و رویه ها در شیوه اطالع رسانی و استفاده از روشهای نوین امری انکار ناپذیر است
در این بین فعالیت در حوزه اطالع رسانی در بخش آب با تمام ظرافت ها و پیچیدگی هایش به لحاظ جامعه بزرگ مخاطبینش لزوم توجه به تمام سالیق مختلف را ایجاب
می نماید .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،جم افزود :خوشبختانه در سالیان اخیر نهادینه شدن فرهنگ مدیریت مشارکتی در مدیریت آب
استان نقش و حضور روابط عمومی را پر رنگ تر نموده که دلیل این مدعا انتشار مستمر اخبار و عملکرد شرکت در رسانههای داخل استان و ملی می باشد و این سبب گردید
اخبار شرکت آب منطقهای خراسان رضوی باالترین بازتاب را در خبرگزاری مدیریت منابع آب کشور در بین تمامی شرکت ها و همچنین بیشترین بازتاب را در بین دستگاه
های اجرایی استان داشته باشد و با توفیق الهی سال گذشته توانستیم در بین بیش از  ٢٣٠شرکت وزارت نیرو حائز رتبه برتر گردیم .وی بااشاره به اقدامات مدیریت روابط
عمومی ،تولیدات رسانه ای و انعکاس فعالیت های شرکت در تمامی بخشها گفت :تولید مستنداتی با کیفیت عالی و قابل پخش در رسانه ملی از جمله :مستند فرصت های
سرمایه گذاری در تأسیسات آبی استان ،مستند مدیریت مشارکتی پخش شده از سیمای استان ،مستند عملکرد در حفاظت از منابع آب و مهندسی رودخانه ها و دیگر موارد
بخشی از این فعالیت ها بوده ،همچنین در بخش ارتباط با همکاران و برگزاری جشن ها و مناسبت ها ،مراسم تکریم و معارفه ،همکاری با اداره ورزش در مراسمات ورزشی در
سال گذشته از دیگر اقدامات این دفتر بود .جم روابط عمومی را به عنوان یک رابط ارتباطی بین همکاران و مدیریت شرکت در راستای انتقال پیشنهاد ها و نظرات برشمرد
و تاکید کرد :خوشبختانه با اعتماد همکاران موارد زیادی به مدیریت عامل ،معاونین و مدیران منعکس شده که نتیجه آن نیز ایجاد وفاق و همدلی بیشتر در بین خانواده
بزرگ شرکت آب منطقهای خراسان رضوی بوده است .مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از حمایت و راهنمایی های مدیر عامل شرکت ،همراهی
معاونان و مدیران قبلی روابط عمومی و همچنین تمامی همکاران شرکت تشکر کرد و نقش آنان را در کسب موفقیت ها موثر دانست و گفت :تحقق اهداف با همدلی ،دوستی،
کنار گذاشتن کدورتها و کینه ها و شفافیت عملکرد با مردم میسر می گردد .کاظم جم همچنین از همکاران دفتر روابط عمومی ،رابطین روابط عمومی امورها و ادارات
شهرستان های استان و مشاورین دفتر که همه توان و تالش خود را در تحقق اهداف و برنامه ها بکار می گیرند تشکر کرد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مناسبت فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی از نقش روابط عمومی در شناسایی فرصت ها و تهدیدها سخن گفت
و آن را پنجره ای برای ارتباط درون و برون سازمانی برشمرد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی با آرزوی قبولی نیایش ها و
روزه داری ها و تسلیت روز شهادت حضرت علی(ع) ،آینه تمام نمای اسالم و انسان کامل با اشاره به فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی گفت ۲۷ :اردیبهشت روز روابط
عمومی است ،روابط عمومی پنجره ای است که مدیر از آن دنیای درون و بیرون از نهادی که مدیریت می کند را می بیند .با آینده پژوهی فرصت ها و تهدیدها و توانمندی
ها و کم و کاستی ها را شناسایی می کند و برای بهره برداری بهینه از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت برنامه ریزی می نماید .عالیی افزود :بدون شک مسئله آب اگر
نگوئیم مهم ترین که از حیاتی ترین مسئله های استان خراسان رضوی است و برای حل مسئله آب در استان باید آن را به مسئله مهم هر خراسانی تبدیل کرد .وی از لوازم
اجرایی شدن این مهم را باور و درک این مسئله در تیم مشارکتی شرکت ،همراهی نخبگان و فرهیختگان با شیوه مدیریت مشارکتی و حضور فعال در فرآیند تصمیم سازی،
تصمیم گیری ،اجرا و بهره برداری عنوان کرد .عالیی با اذعان بر اینکه مدیریت مشارکتی بر بستری از اعتماد متقابل و افزایش سرمایه های اجتماعی شکل می گیرد و کسب
اعتماد عمومی زمانبر است و تنها با راست گویی ،شفافیت عملکرد ،عمل به تعهدات و پاسخگویی به مردم شکل می گیرد و بالنده می شود تاکید کرد :در تمام این فرآیندها ،در
درون و بیرون شرکت ،روابط عمومی سهم و نقش بسیار برجسته ای دارد .عالیی ادامه داد :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با این باور سند راهبردی سازگاری با کم آبی
استان را با کمک همه شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در مدیریت آب تهیه کرد ،سند را به تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی رساند و با کمک همه توانست در
اجرای این سند حیاتی به دست آوردهای شگرف و سترگی دست یابد؛ همچنین در مدیریت سیالب های کم سابقه ،افزایش میزان رضایت همکاران و مردم عزیزمان ،افزایش
بهره وری اقتصادی و دیگر حوزه های کاری توسعه و بهبود معناداری داشته باشد؛ این دست آوردهای بزرگ و بی سابقه با کمک همه جانبه روابط عمومی با نگاه و نگرش
نو ،پویا و کارآمد بدست آمده است .به همین دلیل روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان بر مبنای ارزیابی های انجام شده یکی از سه روابط عمومی برتر وزارت نیرو
شناخته شد .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی روز روابط عمومی را به صدیقه ببران ،مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو ،عبداهلل اسکویی ،مدیرکل روابط عمومی
شرکت مدیریت آب ایران ،و کاظم جم ،مدیر توانمند و کوشا و خوش فکر روابط عمومی شرکت و همکاران شادباش گفت و از خداوند بزرگ و مهربان سالمتی و سربلندی و
بهروزی ایشان را در خدمت به مردم عزیزمان و توسعه ایران اسالمی آرزو کرد.
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تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی انرژی برای اولین بار در استان خراسان رضوی /تقدیر رئیس کل دادگستری و شورای قضایی استان از
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای

و پژوهش های شرکت و اعتقاد و باور به کار و برنامه
دانست .وی افزود :اگر پژوهش های کاربردی در مدیریت
سیالب نبود امسال نمی توانستیم بدون تلفات یک و
نیم برابر سال گذشته سیالب ها را پشت سر بگذرانیم.
مرتضوی اذعان کرد :اعتقاد به کار و تالش برای توافق
و همکاری با مردم هرچند نتیجه اش زودبازده نیست
اما در دراز مدت سرمایه اجتماعی ارزشمندی را
پشتوانه تصمیمات و اقدامات ما می کند که شرکت آب
منطقه ای استان در این زمینه موفق و هدفمند عمل
کرده است .وی ابراز امیدواری کرد همچون گذشته
با تعامل درست و برنامه ریزی هدفمند شاهد نتایج
درخشان در خدمت رسانی به مردم و نظام مقدس
جمهوری باشیم و مباحث مربوط در کارگروه صیانت
از حقوق شهروندی ،کمیسیون تعیین تکلیف حقوقی
انرژی و شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری
از وقوع جرم با اهتمام بیشتری انجام شود .در ادامه
جلسه محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی به بیان گزارش عملکرد این شرکت در
سال  98پرداخت و اصل کار شرکت را بر تعامل با مردم
و ورود پیوست های اجتماعی در تصمیمات دولتی
عنوان کرد .عالیی از راه اندازی بازار آب در خراسان

رضوی یاد کرد و گفت :با دخیل کردن کشاورزان
و بهره برداران در مدیریت مصرف آب جلو سو
استفاده ها گرفته شد و با مبادله تفاهم نامه مدیریت

در اولین جلسه شورای معاونان سال  99مطرح شد:

پیاده سازی مدل مدیریت مشارکتی در داخل و خارج از شرکت؛ بعنوان تجربه موفق
در اولین جلسه شورای معاونان سال  99مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بر لزوم بازنگری
نگاه مدیریتی در این شرکت با تاکید بر مدل مدیریت
مشارکتی سخن گفت و افزود :طرح مدیریت مشارکتی
به عنوان مدل موفق در داخل و بیرون شرکت پیاده
سازی شود .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی تصویب ،اجرا
و پیاده سازی طرح همیاران آب را مدل موفق مدیریت
مشارکتی در سطح استان عنوان کرد و گفت :به عنوان
اولین شرکت موفق به تصویب و ابالغ طرح همیاران آب
با حضور تمام ذینفعان شده ایم؛ در تهیه ،تدوین ،اجرا
و ارزیابی و بازخورد این طرح مردم حضور فعال دارند.
عالیی با اشاره به موفقیت های شرکت در سال  98از
جمله کسب رتبه های برتر در جشنواره شهید رجایی،
ارزیابی روابط عمومی های وزارت نیرو ،ارزیابی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت :کسب رتبه
برتر سخت است اما نگه داشتن آن کار سخت تری

است .وی افزود :باتوجه به شروع فرآیند ارزیابی عملکرد
جشنواره شهید رجایی ،تمامی واحد ها با همکاری
گروه ارزیابی عملکرد باید اقدامات و عملکرد خود را
در بازه زمانی معین ارائه نمایند .مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی بر لزوم تجهیز زیرساخت
های فناوری اطالعات برای تمام الکترونیک شدن ارائه
خدمات شرکت و حذف حضور فیزیکی مردم اذعان
داشت .عالیی در این جلسه بر تهیه برنامه مدرن شرکت
توسط معاونت برنامه ریزی با همکاری تمام واحدها تا
نیمه اردیبهشت ماه برای تصویب به هیات مدیره تاکید
کرد .وی همچنین از اولویت های برنامه خود را پاسخ
دادن نامه ها در موعد مقرر ،اتوماسیونی بودن نامه ها و
حذف فیزیکی آن ،عدم تایید و پرداخت ماموریت پشت
میزی ،رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی اتاق
ها و وسایل اداری ،حل مشکالت و مطالبات همکاران و
خانواده های آن ها برشمرد .در ادامه جلسه معاونان و
مدیران عملکرد و مسائل مربوط به حوزه خود را بیان
کردند.
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معاونت قضائی رییس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم استان در دیدار با مدیرعامل ،معاونان و مدیران شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع آب از دغدغه های اصلی دستگاه
قضا در استان می باشد که به عنوان حق عمومی به طور جد پیگیری
می شود گفت :در کشور اولین استانی هستیم که کمیسیون تخصصی
حقوقی انرژی را راه اندازی کردیم .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد مرتضوی با اشاره به تقدیر وزیر نیرو از
عملکرد دادگستری کل استان در دیدار باحجت االسالم رئیسی ،رییس
قوه قضاییه گفت :این پیشرفت و عملکرد ناشی از اهتمام و پشتکار جدی
است .مرتضوی نتایج درخشان و ممتاز شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی را مرهون توجه به بحث مدیریت مشارکتی ،کاربردی بودن تحقیقات
مشارکتی در  8شهرستان استان موفق شدیم در کشور
پیشگام باشیم .وی درخصوص عملکرد جلوگیری از
اضافه برداشت چاه های مجاز استان در سال  98گفت:
حجم آب صرفه جویی شده در سال  98به میزان 4/2
میلیون متر مکعب رسیده است و تاکنون  92درصد
چاه های مجاز برقی کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند
شده اند .در این جلسه از اقدامات و همراهی مدیریت
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در حوزه
امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال 98
با اهدای لوح از طرف غالمعلی صادقی ،رئیس کل
دادگستری استان تقدیر شد .صادقی با اشاره به اینکه
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی توانسته است در
ارزیابی های صورت گرفته ،از سازمان ها و
دستگاه های برتر معرفی شود که در حقیقت به منویات
و فرمایشات مقام عظمای والیت جامه عمل پوشاندیده
است سپاسگزاری کرد و گفت :برای جنابعالی و کلیه
همکارانتان در سال جاری توفیق سعادت ،عزت و
سربلندی در سایه سار عنایت حق و در کنار مضجع
منور و شریف امام رئوف آرزومندم و انشاهلل در سال
جدید این همکاری و همراهی ها استمرار و قوت
بیشتری داشته باشد .امید است در انجام امور محوله
موفق و موید باشید.

تقدیر معاون تحقیقات ،منابع انسانی و

پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران
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سد ارداک مشهد سرریز شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس کمیته صیانت از منابع آب خراسان رضوی:

عملکرد بی نظیر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مدیریت مشارکتی منابع آب
الگویی موفق برای مدیریت در کشور است

 ۸۰ساعت کار در باران و سیل برای رفاه
مردم سه روستا

با هماهنگی نیروهای مرزبانی درگز با ورود به کشور
ترکمنستان از مقسم مرزی رودخانه زنگالنلو بازدید و
به وسیله یک دستگاه بیل مکانیکی عملیاتی الیروبی و
تخلیه استخر انجام شد.

با انجام این عملیات
مشکل آب کشاورزی
سه روستای حصار،
شیلگان و لطف آباد
حل شد .وی تصریح
کرد :حوضچه تقسیم
آب رودخانه زنگالنلو
طبق قرارداد آخال
که آب این رودخانه
تقسیم شد در خاک
ترکمنستان واقع
است.
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سد ارداک ششمین سد خراسان رضوی است که در
سال  ۹۹سرریز شد .به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر عامل این شرکت
از سد ارداک که در  70کیلومتری شمال غرب مشهد
قرار دارد بازدید کرد و سر ریز شدن این سد را به
فال نیک گرفت .محمد عالیی با اشاره به حجم ذخیره
سازی این سد گفت :سد ارداک دارای  30میلیون متر
مکعب حجم آب تنظیمی است که سرریز شده است.
وی با اشاره به سیالب های اخیر در پشت این سد
یادآور شد :این سیالب ها در سال های گذشته سبب
تخریب اراضی و همچنین مشکالت جبران ناپذیری
برای شهروندان منطقه بوجود می آورد؛ خوشبختانه
االن با تمهیداتی که اتخاذ شده است سیالب ها در
داخل سد آرام می گیرد .مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد :هم اکنون
بخشی از آب این سد برای آب شرب شهرستان مشهد
و مردم منطقه ،کشاورزان و صنعت تخصیص داده
می شود امیدواریم با این روند افزایشی منابع آبی «در
سال جهش تولید» شاهد افزایش تولیدات در بخش
کشاورزی باشیم .وی یادآور شد :ساختمان سد ارداک
به عنوان یکی از سازه های مکمل تامین کننده آب
شرب مشهد است و با هدف تامین آب شرب مشهد و
صنعت و همچنین تامین آبی ترازی مناطق پایین ست
از سال  1381شروع شده است .عالیی اظهار داشت:
حوزه این سد دارای  485کیلومترمربع مساحت است
و از حوزه های کمی و کیفی مورد اطمینان است که
حدود  33میلیون متر مکعب آورد دارد و با احداث این
سد قادر هستیم  30میلیون متر مکعب آب را برای
اهداف ذکر شده تامین و ذخیره سازی کرد .گفتنی
است سد خاکی با هسته رسی ارداک با هدف مهار،
کنترل ،ذخیره و تنظیم جریان های دایم و فصلی
رودخانه ارداک در محل تالقی دو آبراهه اصلی آبقد
و میانمرغ به نام دوایی احداث شده است .مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی همچنین در
گفت و گویی که با شبکه سیمای استان داشت از
سرریز شدن  6سد در سال  99خبر داد و گفت :با
توجه به پیش بینی های صورت گرفته و افزایش بارش
ها در هفته های آینده امیدواریم چندین سد دیگر در
هفته های آینده سر ریز شود.

دومین جلسه کمیته صیانت از منابع آب استان
خراسان رضوی با حضور تمامی اعضا برگزار گردید .به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسه که به ریاست قاضی مرتضوی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس کمیته صیانت از
منابع آب خراسان رضوی برگزار گردید ،وی اقدامات
شرکت آب منطقه ای استان در حوزه صیانت از منابع
آب با حضور خود بهره برداران را به بعنوان یک الگوی
موفق اعالم کرد که می تواند تجارب این شرکت مورد
استفاده دیگر شرکت ها و دستگاه های اجرایی کشور
قرار گیرد .حل مسائل و مشکالت با کمک مردم ،حل
اختالفات با مذاکره و مشورت و پرهیز از کشاندن آن به
دادگاه ها شیوه ای پسندیده و قابل تقدیر است.
مرتضوی با اشاره به کاهش میزان برداشت از منابع
آب زیرزمینی در سال گذشته گفت :کاهش برداشت
به بیش از  ۴۶۰میلیون مترمکعب نشان از عزم جدی
دولت ،دستگاه قضایی ،مجلس و بویژه خود مردم در
صیانت از این منابع ارزشمند دارد که باید این کاالی با
ارزش را به درستی و به اندازه مصرف کنند تا آبی باشد
که فرزندان ماهم بتوانند با برداشت ان زندکی کنند.
رئیس کمیته صیانت از منابع آب استان همچنین
یکی از دالیل موفقیت این کمیته در سطح استان را
جدی گرفتن کار از طرف دستگاه های متولی و عضو
دانست که باعث شده تمامی مصوبات اجرایی گردد و
در کنار این موارد نباید نقش مؤثر رسانه ها را نیز
فراموش کرد؛ زیرا رسانه بعنوان امین مردم توانسته
پیام اصلی این کمیته که همان حفظ منابع آب با
مشارکت همگانی است را به خوبی به جامعه منتقل
نماید .در ابتدای جلسه نیز محمد عالیی مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با ارائه گزارشی
از آخرین وضعیت منابع آب های سطحی و زیرزمینی
استان افزود :خوشبختانه سال آبی  98-99تا کنون پر
بارش ترین سال در  ۵۰سال گذشته بوده است .ظرفیت
سدهای استان پس از 15سال به بیش از یک میلیارد
مترمکعب رسیده است .وی با اشاره به سرریز شدن
بیش از  ۹۰درصد سدهای اظهار داشت در سال جهش
تولید که درهای رحمت الهی باز شده حجم بارش
های کم سابقه و آب تنظیم شده سدها بستر بسیار
مناسب و مبارکی برای جهش تولید در همه بخش ها

و به ویژه در کشاورزی است .مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی اعالم کرد :بزرگ ترین
مسئله برای حرکت در راستای حاکمیت و مدیریت
کارآمد ،موفق ،پاک و بروز آب غیبت مردم و
تشکل های قانونی مردمی و به ویژه کشاورزان
در مدیریت آب و عدم اعتماد آنها به ما است .باید
باطرحی مدون و شفاف تصدی گری های در مدیریت
آب را به مردم بسپاریم و در وظایف حاکمیتی با آنها
مشورت کنیم .تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی و
مدیریت شورای فرمان خداست و بپذیریم که دست
خدا با جماعت است .وی کاهش برداشت از منابع آب
زیرزمینی طی سال گذشته را دست آوردی بسیار
مبارک و نقطه عطفی در رسیدن به یک زبان مشترک
با کشاورزان دانست و افزود :ما برای نخستین بار
در کشور نشان دادیم که با لطف خداوند و انسجام
مدیریتی و بر مبنای مدیریت مشارکتی بدون ایجاد
نارضایتی و شکایت می توان کشاورزان عزیزمان را به
میدان بیاوریم تا آنها در یک سال  ۴۶۰میلیون متر
مکعب از آبخوان های زیرزمینی کمتر برداشت کنند،
شکایت آنها از شرکت نصف شود و اعتماد مردم به
شرکت و عملکرد آن افزایش یابد.
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مشاور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در چهارمین نشست ستاد پیش گیری از کرونا ویروس
مطرح کرد:

آماده همکاری با منتخبین استان هستیم

سیستم های مکانیزه بهداشتی برای حفظ سالمت همکاران تهیه می شود

جلسات مراقبتی و پیش گیری تداوم داشته باشد و در
راستای ایجاد احساس امنیت سالمتی در جمع میان
همکاران و ارباب رجوع نه تنها در ستاد بلکه در تمامی
شهرستان ها و امور آب ها اقدامات پیش گیری از ابتال
به این ویروس را دنبال کرد .وی تصریح کرد :آمادگی
داریم برای حفظ سالمت همکاران از تمام ظرفیت و
پتانسیل شرکت استفاده کنیم حتی تصمیم داریم با
تولید کنندگان دستگاه ها و تجهیزات مکانیزه بهداشتی
قرار داد خرید تنظیم کنیم .وی در تشریح سوال یکی
از معاونان در خصوص تهیه اقالم بهداشتی که توزیع
کنندگان فاکتور فروش ارائه نمی دهند ،گفت :در
این زمینه باید با هماهنگی امور مالی پیش بینی و
دستورالعمل قانونی اخذ و نسبت به حل این مشکل
رایزنی شود .وی خاطر نشان کرد :محل کار خانه دوم
ماست بنابر این ضروری است در فراهم کردن مقدمات
ایجاد محیط سالم و بهداشتی برای حفظ جان همکاران
و اعضای خانواده های آنان عزم خود را جزم کنیم .در
ادامه این نشست محمد زنگویی ،مدیر بحران و پدافند
غیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت ها پیش گیرانه و
مراقبتی در شرکت گفت :در بازدید مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی از شرکت ،برنامه های اجرایی از جمله
تهیه و توزیع مناسب ماسک در بین همکاران ،برنامه
زمانبندی شده نظافت وسایل و تجهیزات کاربردی در
اتاق ها و محل های ورودی شرکت ،تهیه مایع ضد
عفونی و تهیه ترکیبات جدید(یک درصد وایتکس به
همراه 99درصد آب) ،گندزدایی و ضدعفونی کردن
سرویس های بهداشتی و آسانسور و پلکان های
ورودی از جمله اقداماتی بود که به تایید بازدید
کنندگان دانشگاه علوم پزشکی رسید البته راهکارها،
برنامه ها و پیشنهادات بسیاری مطرح شد که در قالب
پروتکل های بهداشتی مقرر و در جلسات بعدی مطرح
و تصویب می شود .در ادامه این نشست مقرر شد
همچنان روند پیش گیری و بررسی ابتالی همکاران
و خانواده های آنان مورد توجه قرار گیرد و تمهیدات

جدید در این باره اتخاذ شود .در پایان این نشست
مصوبات جدید در زمینه رعایت بهداشت فردی،
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نصب بنرهای جدید
پیش گیری از ویروس کرونا در بدو ورودی،
سرویس های بهداشتی و آسانسورها در دستور کار
قرار گرفت و با توجه به فرار سیدن ایام ماه مبارک
رمضان در خصوص نظافت و استفاده از مواد ضد عفونی
در پیک کاری نیروها حتی االمکان این ضد عفونی
کردن بعد از پایان ساعت اداری و بعد از افطار توسط
نیروهای خدمات صورت گیرد .همچنین خرید و تهیه
تجهیزات مکانیزه بهداشتی ،ماسک و مواد ضد عفونی
کننده جدید در این جلسه مطرح و به تصویب رسید.
در خور ذکر است در این جلسه عامری ،مشاور مدیر
عامل شرکت با تاکید بر این که حفظ سالمت همکاران
در اولویت است گفت :دور کاری برای بانوان و افرادی
که دارای شرایط سخت بیماری هستند ضروری است و
باید سیستم مکانیزه اداری را به سمت کاهش تجمیع
نیروها در اداره ببریم و مسئوالن و معاونان موظف به
کنترل نیروهایی که دور کاری می کنند باشند و در
صورت تخلف گزارش به مسئوالت رده باال ارائه شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
از مشاور امور بانوان شرکت تقدیر کرد

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری از زحمات
و تالش های مشاور امور بانوان شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی تقدیر و تشکر کرد.

منتخب مردم خواف و رشتخوار با مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این دیدار پیرامون مسائل آب بحث و گفتگو
شد .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با منتخبین استان
گزارش مبسوطی از وضعیت آب استان ارایه کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمدپور ،منتخب مردم
خواف و رشتخوار در مجلس یازدهم نیز با اشاره به
اقدامات متولیان آب و تشکر از آب منطقه ای خواستار
همکاری و تالش برای رفع کاستی ها شد .وی با اشاره
به پیشگیری از خروج روان آب ها از مرزهای شرقی
خواستار تدابیر الزم در این زمینه شد .منتخب مردم
خواف و رشتخوار به کاهش زمان خاموشی چاه های
کشاورزی اشاره کرد و گفت :با خاموشی شش ماهه
فعلی هیچ الگوی کشتی در منطقه قابل اجرا نیست.
حجت االسالم والمسلمین احمد پور در این دیدار با بیان
این که خواف منطقه کم بارشی است خواستار توجه
ویژه به حفظ و تقویت منابع آب با اجرای طرح های
آبخیزداری و کمک به تقویت سفره های آب زیرزمینی
و همچنین برنامه ریزی برای تبدیل کشاورزی منطقه
از سنتی به مدرن و کمک به کشاورزان با نظارت جدی
بر چاه های غیرمجاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سیده طاهره طهماسبی با اهدای لوح ضمن
تقدیر از تکتم میرزائیان ،مشاور امور بانوان شرکت
گفت :پژوهش فرآیند تولید علم است و تولید فناوری
به کار گیری یافته های پژوهشی است .طهماسبی در
ادامه این پیام خاطر نشان کرد :تاثیر گذاری پژوهش
و فناوری در تمدن کنونی دنیا و در آینده ی آن
بسیار روشن و بدیهی است .هرچه در تاریخ بشری به
زمانهای اخیر نزدیک می شویم ،این تاثیر گذاری بیشتر
می شود .وی تصریح کرد :از اینکه با روند فعاالنه
هوشیارانه و هوشمندانه با نو اندیشی و نوآوری
در اندیشه به دانش ،پژوهش ،تولید علم و فهم
عمیق ارزش فوق العاده داده و با پژوهش و ترویج
روحیه ی علمی با ایجاد محیطی شفاف ،پویا و معنوی
برای فعالیتی هماهنگ و یکدست جهت تحقیق
و مطالعه ی همه جانبه و استفاده از خرد جمعی
کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف نقش
موثری را در تحقق ماموریت های پژوهش بر عهده
داشته اید  ،سپاسگزاری می شود و این لوح تقدیر،
تقدیم می گردد .وی در خاتمه اظهار داشت :امید است
با تدبر ،تتبع ،تعمق و تفحص و با قابلیت های بالقوه
و توانمندی های منابع انسانی ،افق روشنی در تحقق
چشم انداز آینده ی ایران پدیدار نمایید .همچنان
پذیرای اندیشه های ناب و خالقانه ی شما هستیم.
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چهارمین نشست کمیته مدیریت
بحران و پدافند غیر عامل و ستاد
پیش گیری از شیوع ویروس کرونا
با حضور مشاور مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی و سایر
اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،علیرضا
عامری در این نشست گفت :در
بحث پیش گیری و مراقبت های
ویژه جهت سالمت همکاران اقدامات
بسیار خوبی انجام شد و به تاکید
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی
جایگاه بسیار خوبی را در کشور
کسب کرده ایم .وی افزود :کرونا
فرایند ادامه داری است که همیشه
با ما خواهد بود به همین منظور باید
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تشریح گزارش خبری /پیگیری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پی قطع آب شرب روستای مهدی آباد شهرستان مشهد

خنده بر لبان تشنه اهالی روستای مهدی آباد مشهد نقش بست

روستا را صادر و از اهالی این منطقه عذرخواهی کرد.
گزارشگر شبکه سیمای خراسان رضوی گزارشی از
روستای مهدی آباد تهیه و با پیگیری های انجام شده
موفق می شود که جریان آب لوله کشی شده این روستا
را بار دیگر به جریان بیاندازد .این خبرنگار در بخشی
از گزارش خود می گوید :مهدی آباد ،روستایی که با
وجود قرار گرفتن در میان علفزارها و چشمه سارهای
گوارایش به دلیل تاسیس کارخانه تولید آب های
معدنی در حاشیه چشمه این روستا و همچنین وجود
سد ارداک از داشتن آب زالل این چشمه محروم شده
بود با سرریز شدن سد ارداک و جریان یافتن آب در
رودخانه های این روستا بار دیگر بر چهره تکیده اهالی
روستا برق شادی نقش بست .یکی از اهالی این منطقه
به گزارشگر سیمای خراسان رضوی می گوید :آب
بسیار زاللی از چشمه به سمت روستا سرازیر می شد
و از همین آب برای شرب و دام استفاده می کردیم و
مشکلی هم وجود نداشت اما از زمانی که کارخانه تولید
آب معدنی در جوار این چشمه تاسیس شد مشکل
کمبود آب در روستا افزایش و بیش از 3سال است که
آب لوله کشی روستا که از کارخانه تولید آب معدنی
به سمت مناطق مسکونی روستا کشیده شده بود قطع
شده است .یکی دیگر از اهالی این روستا می گوید:
سازمان آب ،آب این روستا را قطع کرده است و به ما
آب نمی دهد و همین امر سبب شده نه تنها کشاورزی
بلکه آب شرب و همچنین برای اب دام خود به مشکل
برخورد کنیم ،اما امسال خوشبختانه با سرریز شدن
سد ارداک چشمه سارها و رودخانه های کم آب روستا
لبریز شد .یکی دیگر از اهالی روستای مهدی آباد مشهد
گفت :برای تامین آب مورد نیاز با مشقت و سختی زیاد
اهالی باید از راهی دور آب شرب مورد نیاز برای ذخیره
و مصرف به منزل بیاورند حال این که آیا این آب
بهداشتی هست یا خیر؟...چاره ای نیست .یکی دیگر
از متولیان این روستا می گوید :مالک ابفای روستایی و
سازمان آب که به ما آب لوله کشی نمی دهد این است
که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن در سال
 95روستا عاری از سکنه معرفی شده است و این روستا
چون سکنه ای ندارد آب شرب منطقه را نیز قطع کرده

دستور صریح مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی پاسخ می دهد و با اتصال مجدد آب در انشعابات
لوله کشی شده منازل مسکونی اهالی روستای مهدی
آباد شهرستان مشهد بار دیگر به جریان می افتد و در
واپسین روزهای ماه مبارک رمضان برق شادی بر چهره
روستا سایه افکند.
ّ
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی خبر داد:

است .وی ادامه می دهد :اگر روستای ما خالی از سکنه
است چرا برق و لوله کشی گاز داریم و یا تلفن ثابت
داریم این روستا دارای  150سکنه است و کشاورزی و
دامداری رونق دارد .وی گفت :چشمه سار مهدی اباد
بخشی از آن لوله کشی شده و وارد کارخانه تولید آب
معدنی و سرریز این چشمه هم وارد رودخانه می شود
و غیر شرب است کارخانه آب معدنی بیش از  10سال
است که در این ناحیه فعالیت می کند .این گزارشگر
در ادامه گزارش میدانی سری به سد ارداک می زند
یکی از اهالی این روستا که گزارشگر را همراهی
می کند می گوید :سد ارداک دارای چشم اندازی
زیبا است؛ فاصله روستا تا سد ارداک 1500متر است
و سازمان آب می خواهد از مسیر این سد لوله کشی
و به ما آب بدهد .در ادامه این گزارش پای صحبت
سید ابراهیم علوی ،مدیر کل آب و فاضالب روستایی
می نشیند .وی در پاسخ به این سوال که متولی واقعی
تامین آب شرب اهالی روستای مهدی آباد کدام سازمان
است ،گفت :وظیفه آبرسانی روستای های سطح استان
منهای شهرستان مشهد برعهده شرکت ماست و تامین
آب مورد نیاز روستاهای پیرامونی شهرستان مشهد بر
عهده آب و فاضالب مشهد می باشد بنابراین چون این
روستا در محدوده شهرستان مشهد تعریف شده است
سازمان آب و فاضالب مشهد باید پاسخگو باشد .در
این گزارش روابط عمومی آب و فاضالب مشهد پاسخ
قانع کننده ای ارائه نمی دهد .در ادامه خبرنگار شبکه
سیما با ارائه مستنداتی به سراغ مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی می رود و موضوع قطع
آب روستای مهدی اباد را پیگیری و جواب می گیرد.

شبکه آبیاری سد چهچهه آماده بهره
برداری است

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اشاره به اینکه  20کیلومتر از شبکه آبیاری
سد چهچه آماده بهره برداری است ،گفت :سه کیلومتر
از این طرح در حال تکمیل است و ظرف یک ماه آینده
تحویل سازمان جهاد کشاورزی و مردم خواهد شد .به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حسین علیمیرزایی با اشاره به اینکه شبکه سد
چهچهه حدود  10سال گذشته ساخته شده است اما به
سبب عدم استفاده در این چند سال با مشکالتی مواجه
شد ،اظهارکرد :سال گذشته طی جلسه مشترکی که با
حضور معاونت استانداری ،سازمان جهاد کشاورزی و
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی داشتیم ،مقرر
شد بخشی از شبکه آبیاری سد چهچهه که در حوزه
مربوط به شرکت است آماده بهره بردای شود .وی با
اشاره به اینکه جمعا این شبکه دارای  23کیلومتر جناح
چپ و راست است که حدود  14کیلومتر در جناح چپ
و ن ُه کیلومتر در جناح راست درجه یک و دو خط انتقال
آب وجود دارد ،گفت 20 :کیلومتر از این طرح در حال
حاضر آماده بهره برداری است.
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مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی
در پی بازدید از روستای
مهدی آباد مشهد و گوش
فرادادن به درد و دل های
اهالی این روستا دستور رفع
قطع آب این روستا را صادر
و خنده بر لبان تشنه اهالی
این روستا نشاند .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی،
با پیگیری های شبکه
سیمای خراسان رضوی و
درج گزارشی از گالیه های
مردم روستای مهدی آباد
شهرستان مشهد ،محمد
عالیی دستور وصل آب این

وی به عالیی می گوید :طی 3
سال گذشته انشعاب آب اهالی
روستا که از سمت کارخانه
به روستا کشانده شده بود
قطع شده است و متاسفانه
پیگیری های اهالی روستا
ره به جایی نبرده است لطفا
در این باره توضیحی ارائه
دهید؟ عالیی موضوع را با
حضور خبرنگار به صورت
تلفنی از مدیر منابع آب مشهد
پیگیری و می گوید :اگر قطع
آب توسط این سازمان صورت
گرفته باشد ضمن رفع قطع
آب اهالی این روستا از اهالی
منطقه عذرخواهی می کنم.
در همین رابطه پیگیری ها و

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

برگزاری اولین جلسه ویدیو کنفرانسی
شورای معاونین شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی

یک دستگاه
سنگین

حفاری

غیرمجاز

در اراضی

محمودآباد
تربت جام

توقیف شد

مطرح کرد:

مسایل فرهنگی نیازمند نگرش نو هستند
نخستین نشست شورای فرهنگی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در سال  1399با حضور
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حجت االسالم شجاع و حجت االسالم سلیمانی
و سایر اعضای این شورا برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر
عامل شرکت در این نشست ضمن تاکید بر نقش مثبت
جوانان و ایده های نو در مسائل فرهنگی گفت :فضا
باید به گونه ای باشد که همکاران در تصمیمات اصلی
شرکت همکاری و مداخله داشته باشند و شرکت را
متعلق به خود بدانند .محمد عالیی افزود :باید به سمت
و سوئی حرکت کنیم که تیم مدیریتی شرکت جوان
شود و افکار و ایده های نو جایگزین شوند .وی در ادامه
این نشست ضمن اشاره به حدیث امام صادق (ع) که
در روایتی شیعیان را کسانی می دانند که در مصیبت
و حزن اهل بین محزون و در شادی و سرور آن ها
مسرورند ،گفت :برنامه های فرهنگی باید به گونه ای
باشد که مراسم شادی و عزا مطابق با سیره پیامبر اکرم
(ص) باشد که حتی با رنگ لباس ایشان همه متوجه می
شدند که امروز عزاست یا مراسم شادی .عالیی خاطر
نشان کرد :نگاهی به تعالیم دین مبین اسالم نشان

خبر خوش آب منطقه ای استان برای
کشاورزان سرخس

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در اولین جلسه مدیریت مشارکتی در
خصوص تفاهم نامه با کشاورزان که در سال  ۹۸در
سرخس منعقد شده بود گفت :مصوبه ای از هیئت
مدیره در خصوص کاهش جرایم و خسارتها گرفته ایم
که اگر کشاورز تعهد نماید در سال آینده هیچ گونه
اضافه برداشتی نداشته باشد  50درصد جرایم سال 97
بخشوده می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،اولین جلسه مشارکتی درخصوص تفاهم نامه با
کشاورزان در سال  99با حضور «نعمت نژاد» معاونت
حفاظت وبهره برداری« ،ممدوحی» مدیر دفتر حفاظت
و بهره برداری« ،صفائیان» دبیر نظام صنفی کشاورزان
و چند تن از نمایندگان کشاورزان در امور منابع آب
سرخس برگزار شد .معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این جلسه
با تبریک سال نو و اعیاد گذشته و ماه مبارک رمضان
گفت :هدف از تشکیل تفاهم نامه با کشاورزان این است
که هر تصمیمی که برای حل بحران آب قرار است
گرفته شود باید با حضور تشکل های کشاورزی و خود
کشاورزان گرفته شود« .نعمت نژاد» با اعالم خبر خوش
شرکت آب منطقه ای درخصوص بخشودگی جرایم

می دهد شرکت در مراسم شادی ،ولیمه و اطعام دادن
در هنگام ازدواج ،تولد فرزند ،خرید خانه و بازگشت از
حج که هدف از آن ها ایجاد انس و الفت و صفا بین
مومنان و شاد و مسرور ساختن آن هاست ،گواه اهمیت
دادن اسالم به شادمانی است و مراسم شادی و عزا باید
کامال تفکیک شده و مشخص باشند .مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی در ادامه مهمترین
مسائل فرهنگی را شفاف سازی و پرهیز از فساد و
حذف تبعیض بیان و تصریح کرد :مسائل فرهنگی باید
با نگرش های نوین ادامه یابد در ادامه این نشست
محمد زنگوئی ،دبیر شورای فرهنگی به ارائه برنامه های
فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان پرداخت و در ادامه
درباره نحوه اجرای طرح مومنانه اطعام نیازمندان در
ماه مبارک رمضان بحث و گفتگو شد.
گفت :مصوبه ای از هیئت مدیره در خصوص کاهش
جرایم و خسارتها گرفته ایم که اگر کشاورز تعهد نماید
در سال آینده هیچ گونه اضافه برداشتی نداشته باشد
 50درصد جرایم سال  97بخشوده می شود و همچنین
کشاورزان عضو تشکل نظام صنفی با ارائه معرفی
نامه از پرداخت  50درصد هزینه های کارشناسی
معاف می شوند« .نعمت نژاد» در خصوص تکمیل
زیر ساخت های شبکه انتقال آب سد دوستی گفت:
با پیگیری های صورت گرفته از سال گذشته کار
آغاز شده و در حال اجراست و ما حاضریم از ظرفیت
تشکل ها استفاده کنیم و شبکه را به تشکل های
کشاورزی تحت عنوان شرکت بهره برداری و نگهداری
که تمام ضوابط اداری و چارت سازمانی مربوطه را رعایت
نماید واگذار نماییم .معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای با اشاره به این که سد دوستی
یکی از افتخارات دولت در شهرستان است افزود :با
احداث سد میزان استفاده کشاورزان از آب کنترل شده
سد افزایش پیدا کرد و ما هم حداکثر مساعدت را با
کشاورزان داریم تا بتوانند از نعمت سیالب ها و آب
سد دوستی استفاده نمایند .وی با اشاره به اینکه برای
آب منطقه ای ساعت کارکرد مطرح نیست گفت :ما
برای هر چاه یک تعریفی در برداشت داریم که خود
کشاورز مدیریت کند حجم میزان برداشت را که در
چند ساعت در طول سال از این حجم اختصاص داده
شده استفاده نماید« .نعمت نژاد» در خصوص طرح
همیاران آب گفت :در استان سندی با حضور استاندار،
امام جمعه و دادستان تهیه شده و برش شهرستانی آن
هم برای همه شهرستان ها تنظیم شده که گام اول تا
سال  1405است و گام دوم تا سال  1420است .در
این سند وظایف هریک از نهادهای درگیر در مسئله
آب تدوین شده و هدف این طرح هم اینست که تا سال
 1405کسری مخزن را به صفر برسانیم .
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اولین جلسه ویدیو کنفرانسی شورای معاونین شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
اولین جلسه ویدیو کنفرانسی شورای معاونین شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور تمامی اعضا
برگزار گردید .در این جلسه مدیرعامل شرکت لزوم
برگزاری جلسات را به صورت مجازی در شرایط جدید
الزام آور دانست .عالیی تبدیل تهدید ویروس کرونا
را به فرصت نوآوری و خالقیت در برگزاری جلسات
و کاهش هزینه ها و زمان ،همچنین تسریع در انجام
امور مربوط به ارباب رجوع را به فال نیک گرفت و
افزود :در شرایطی که کشور و تمام دنیا به اجبار ملزم
هستند که خیلی از رویه های قبلی را تغییر دهند الزم
است همکاران محترم شرکت نیز طرح های جدید و
خالقانه ای در حوزه های کاری خود ارائه دهند .مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تاکید بر
ایجاد زیر ساخت های الزم برای تحقق این هدف گفت:
باید معاونت برنامه ریزی شرکت سعی کند مشکالت
موجود را رفع و پس از تهیه تجهیزات الزم برای فراگیر
نمودن جلسات ویدیو کنفرانس ،آموزش همگانی برای
تمام همکاران برگزار نماید .وی گام دوم در این برنامه
را ارتباط مدیران با همکاران به صورت مجازی برشمرد
و گفت :ارتباط با تشکل های کشاورزی و بهره برداری
دشت های استان نیز باید با محوریت امور آب همان
شهرستان به صورت مجازی برگزار گردد .در ابتدای
این جلسه نیز معاون برنامه ریزی شرکت با ارائه آماری
در برگزاری جلسات از ابتدای سال به صورت ویدیو
کنفرانس گفت :از آغاز سال  99تا کنون تعداد 20
جلسه به صورت ویدیو کنفرانس با تهران و داخل استان
برگزار گردیده که صرفه جویی مالی این طرح نزدیک به
 200میلیون تومان برآورد شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نخستین جلسه شورای فرهنگی این شرکت در سال جاری

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

در بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از نگین شور کویر خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی مشکالت و رفع کمبودها در شهرستان ها در راستای صیانت از منابع آبی امری ضروری است
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معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور در شهرستان گناباد
و در دیدار با کارکنان به بررسی مشکالت گروه های گشت و بازرسی این شهرستان پرداخت و
گفت :در صورتی می توانیم به حراست و صیانت از منابع ابی شهرستان ها امید داشته باشیم که
مشکالت و نارسائی های موجود در امورهای آب را مرتفع و مورد توجه قرار دهیم .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،نعمت نژاد گفت :سیاست کلی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی بررسی مشکالت حوزه آب شهری و روستایی و حرکت به سوی
ارائه خدمات پایدار به شهروندان است .وی در دیدار با کارکنان امور منابع آب این شهرستان با
اشاره به تحقق کارت اهداف در اداره گفت :کارت اهداف اداره در سال گذشته و همچنین تحقق
اهداف سازمانی در سال جدید بسیار خوشبینانه و روشن است .نعمت نژاد ضمن تقدیر و تشکر
از همکاری و تالش های گروه های گشت و بازرسی امور منابع اب این شهرستان یادآور شد :باید
پیگیری چاه های کشاورزی که در محدوده شهرها واقع شده و اراضی تحت شرب آن ها کاهش
یافته بود و همچنین آبدهی چاه ها برابر با استانداردهای تعریف شده در سیستم ابرسانی همچنان
تداوم داشته باشد .وی همچنین خواستار ادامه روند بازگشایی و الیروبی رودخانه های خطر آفرین
در مناطق روستایی این شهرستان شد .معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی ضمن بازدید از رودخانه کال شور به بررسی وضعیت پل جاده و
پل تاریخی این شهرستان پرداخت .نعمت نژاد در باره اهمیت ظرفیت گردشگری کال شور در این شهرستان گفت :کال شور گناباد به عنوان نگین شور کویر خراسان رضوی
از ظرفیت های باالی گردشگری برخوردار است که معتقدم مغفول باقی مانده است .در ادامه این سفر نعمت نژاد به همراه مدیر دفتر فنی فرمانداری و مدیر فرودگاه این
شهرستان ضمن بازدید از نحوه عملکرد و ساماندهی رودخانه های عبوری از مسیر فرودگاه در این شهرستان در راستای بهبود وضعیت این رودخانه ها مطالبی را بیان کرد.
بر اساس این گزارش در ابتدای این مراسم مدیر امور منابع آب شهرستان گناباد از وضعیت رودخانه های حوزه کاری منابع آب شهرستان و همچنین الیروبی های انجام شده در
رودخانه های سطح شهرستان های گناباد و بجستان در سال گذشته ،همکاری و تعامل با تشکل های کشاورزی  ،تکریم ارباب رجوع ،آمار پرونده های قضایی ،انسداد چاه های
آب غیر مجاز ،نصب کنتورهای هوشمند بر چاه های کشاورزی ،صیانت از قنوات و همچنین الیروبی و بازگشایی رودخانه های این شهرستان گزارشی ارائه و درادامه کارکنان به
طرح مسائل و مشکالت مربوط به حوزه کاری در ارتباط با منابع اب و رودخانه ها پرداختند .احمد تمامگر یادآور شد: :افزایش دامنه خشکسالی و کاهش بارندگی در سالهای
اخیر موجب افت شدید آبهای سطحی و کاهش دبی چاهها شده و به دلیل نزدیک بودن آبهای شور به شیرین ،منابع زیرزمینی به تدریج در معرض شوری و کاهش کیفیت
قرار گرفتهاند .مدیر امور منابع آب شهرستان گناباد افزود :کال شور گناباد یک رودخانه فصلی است که به دلیل باال بودن سطح آب های زیر زمینی در تمام ایام سال دارای
آب می باشد .آب این رودخانه بسیار شور است و از آن برای برداشت نمک استفاده می شود.

راه های ارتباطی روستاهای کالت مسدود
شد

سیالب و ریزش کوه راه های ارتباطی برخی از
روستاهای شهرستان کالت را مسدود و در شهر کالت
با وجود بارش شدید هیچ گونه خسارت و تخریبی را
شاهد نبودیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان کالت با اعالم
این خبر گفت :در پی جاری شدن سیالب و طغیان
رودخانه ها و همچنین ریزش ترانشه و تخریب پل
راه های ارتباطی چندین روستای شهرستان کالت
مسدود شد .مصطفی فرزانه با اشاره به به این که بارش
شدید در شهرستان کالت سبب ابگرفتگی برخی از
معابر در سطح شهر شد خاطر نشان کرد :با توجه به
تمهیداتی که در زمینه الیروبی و بازگشایی رودخانه
اصلی شهرستان کالت در نظر گرفته بودیم خوشبختانه
بارش  20دقیقه ای شدید در این شهرستان هیچ
گونه مشکالت و خسارت جدی در مسیر اصلی
رودخانه شاهد نبودیم و تنها مسیل های فرعی که به
رودخانه ها منتهی می گردید در اثر ابگرفتگی مسیر
گل و الی ایجاد شده بود که این مسیرها با همکاری
مسئوالن شهرداری منطقه به سرعت رفع شد .وی
افزود :محورهای روستایی الئین کهنه ،ایده لیک ،سنگ
دیوار ،خاکستر ،چهارراه ،آب کمه ،ژرف ارتکند ،مومن
آباد ،سیرزار ،خواجه روشنایی ،باغگاه و آبگرم هم اکنون
مسدود و تنها راه ارتباطی روستاهای خوشاب با تالش
نیروهای امداد و راهسازی بازگشایی شد .مدیر امور
منابع اب شهرستان کالت خاطر نشان کرد :نیروهای

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوشاب پس از
کاهش بارندگی و حجم سیالب با همکاری مدیریت
امور منابع آب عملیات بازگشایی راه های روستاهای
نوروزی ،بابالنگر و سرخ را آغاز و راه ارتباطی منطقه را
به طور کامل باز کردند.

جهت ترمیم و سرعت بخشیدن به مهیا سازی امکانات
رفاهی برای اهالی مناطق سیل زده تاکید کردند .محمد
ثابتی مقدم افزود :در این مراسم اطالعات جامعی در
باره نحوه بازگشایی و الیروبی کال شامکان در اختیار
منتخبان مردم این شهرستان قرار گرفت .در این مراسم
مانور چند دقیقه ای بازگشایی دریچه تخلیه رسوب سد
سنگرد با حضور نمایندگان منتخب مردم سبزوار در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد .ثابتی مقدم در این
مراسم با اشاره به حجم  30میلیون متر مکعبی این سد
گفت :هم اکنون این سد  21میلیون و  80هزار متر
مکعب آب دارد .مدیر امور منابع آب شهرستان سبزوار
همچنین از افزایش ظرفیت 100درصدی سدهای
کمایستان و یام در این شهرستان خبر داد و گفت :سد
کمایستان در شهرستان جغتای با یک میلیون و 450
هزار متر مکعب گنجایش و سد یام شهرستان جوین با
یک میلیون و  370هزار متر مکعب ظرفیت 100درصد
پر شده است.

نمایندگان منتخب شهرستان سبزوار به همراه مدیر
امور منابع آب این شهرستان از سد سنگرد ،پل کال
شور(محور شامکان-نیشابور) و کال روستای شامکان
که در اثر سیالب و سیل اخیر تخریب شده بود بازدید
کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب سبزوار با اعالم این خبر
گفت :در این بازدید نمایندگان منتخب سبزوار،
عنابستانی و محبی ،به همراه جمعی از مسئوالن و
مدیران شهری ضمن بازدید از پل های ارتباطی و
منازل مسکونی که در اثر سیل تخریب شده بود در

سد درونگر درگز در آستانه سرریز

مدیر امور منابع آب شهرستان سبزوار خبر داد:

نمایندگان منتخب مردم سبزوار از پل های
ارتباطی و سد سنگرد بازدید کردند
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

ذخیره آب در سدهای استان به رقم یک میلیارد متر مکعب رسید
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :ذخیره آب در پشت سدهای
استان پس از نزدیک به پانزده سال به رقم یک میلیارد متر مکعب رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در
جلسه مشترکی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،حجت االسالم
پژمان فر و حجت االسالم حسین زاده بحرینی در خصوص آخرین وضعیت و بررسی
مشکالت و مسائل تامین آب شهرستان کالت برگزار شد ،اظهارکرد :سال جاری
معادل سال گذشته پرباران ترین سال آبی به شمار می رود .وی با بیان اینکه حجم
آب سدها در استان نزدیک به یک میلیارد متر مکعب رسیده است ،افزود :در مجموعه
مدیریت مشارکتی به خصوص کشاورزان سال گذشته اقدام مثبتی انجام شد و آن
تصویب سند سازگاری با کم آبی در استان بود .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای

افزایش  25میلیون متر مکعبی حجم آب
سد تبارک شهرستان قوچان

هم زمان با سرریز شدن سد طرق مراسم یادبود مهندس شکیبی ،مدیر عامل اسبق شرکت آب

منطقه ای خراسان رضوی که این سد در زمان مدیریت وی احداث و به بهره برداری رسید با حضور
محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و جمعی از مدیران و کارکنان این
شرکت برگزار شد

سدهای نسر و شهید سید آبادی شهرستان
تربت حیدریه سر ریز شد
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خراسان رضوی با اشاره به دستاوردهای تصویب این
سند ،ادامه داد 401 :میلیون متر مکعب آب توسط
کشاورزان و  62/5میلیون مترمکعب آب با مسدود
کردن چاه های غیر مجاز ،کاهش برداشت داشتیم.
عالیی با بیان اینکه ارتباط موثر و اعتماد با مردم و
کشاورزان در کاهش برداشت آب تاثیر گذار بوده است،
بیان کرد :این حجم از صرفه جویی توسط کشاورزان
معادل هزینه ای حدود  6میلیارد یوورو بابت انتقال
آب از دریای عمان به مشهد بود که خوشبختانه بدون
هیچ هزینه ای شاهد کاهش برداشت آب بودیم .وی
تصریح کرد :طی سال های گذشته مناطق حساس و
آسیب پذیر استان شناسایی و الیروبی شد و شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی رقمی حدود دو میلیارد
و  380میلیون تومان از هزینه های جاری خود را
صرف الیروبی کرد .عالیی در خصوص اظهارات فرماندار
کالت که پیگیر اجرای مصوبات سفر استاندار خراسان
رضوی به شهرستان کالت در تاریخ  11فروردین ماه
سال گذشته شد ،گفت :متن حقوقی پیشنهادی ظرف
یک هفته از تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری
برای گردشگری توسط سرمایه گذار کالت با هماهنگی

شرکت آب منطقه ای در قالب تفاهم نامه تهیه شده و
به وزارت نیرو پیشنهاد شود همچنین مطالعه بازگشایی
و ساماندهی روستاهای کرناوه ،کالو و خرو تا پایان
اردیبهشت ماه انجام و به فرمانداری اعالم شود .عالیی
با اشاره به اینکه ایجاد بندهای خاکی و سد در مناطق
خروج آب از مرز با محوریت منابع طبیعی و هماهنگی
شرکت آب منطقه ای استان باید انجام بگیرد ،ادامه
داد :با در نظر گرفتن حفظ حریم منابع آبی نسبت
به حفر چاه آهکی در مدت زمان یک هفته این اقدام
صورت گیرد .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی در خصوص پایاب سد چهچه و قره تکان ،گفت:
طبق آمار ارائه شده در هفته گذشته ،شبکه آبیاری
سد چهچهه و سد قره تیکان در حال حاضر پیشرفت
 80درصدی داشته است و بخشی از شبکه های آبیاری
آن ها آماده آبگیری است و بخش های دیگری که آماده
نیست شرکت آب منطقه ای موظف به دریافت مبلغ دو
برابری حقابه کشاورزان است و در راستای حفاظت از
منطقه مربوطه صرف می شود .وی با اشاره به صدور
مجوزهای الزم برای مهار آب های سطحی ،ساخت
بندهای انحرافی و سدهای زیرزمینی و نقاط طبیعی

قابل ذخیره سازی آب در مناطق نزدیک به خارج
از حوضه آبریز توسط شرکت آب منطقه ای استان،
افزود :برای مهار آب کالت دو مرتبه فراخوان زدیم و
مقرر کردیم که هر کس بتواند در آن محدوده بند یا
سد احداث کند و کل آب آن سد تا زمان سرپاشی به
فرد مذکور تخصیص می دهیم .عالیی با بیان اینکه از
 800هزار مترمکعب آب اضافه در شهرستان کالت اگر
بتوانیم  300هزار آن را مهار کنیم مشکل شهرستان
کالت رفع می شود ،گفت :ما آماده برای جذب سرمایه
گذار هستیم .پژمان فر در این جلسه گفت :با توجه به
مصوبات مربوط به سفر استاندار خراسان رضوی که
چندین بار مرور شده است باید زمان اجرایی مشخص
شود؛ در آن جلسه شرکت آب و فاضالب استان تعهد
نمود پس از صدور مجوز حفر چاه آهکی توسط شرکت
آب منطقه ای حداکثر طی  6ماه نسبت به حفر چهار
حلقه چاه آهکی (دو حلقه در کالت و دو حلقه در
زاوین) اقدام نماید که هنوز اقدامی در این زمینه صورت
نگرفته در صورتی که موضوع حفر چاه های آهکی
مسئله جدی است و سریعا باید اقدام شود.

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان خبر داد:

پروژه خط انتقال آب سد تبارک به تصفیه
خانه این شهرستان کلید خورد

مدیر امور منابع آب شهرستان کالت خبر داد:

ایجاد زنجیره دفاعی در برابر سیل در
شهرستان کالت نتیجه داد

مدیر امور منابع آب شهرستان کالت ساماندهی،
بازگشایی و الیروبی  20میلیارد ریالی رودخانه کالت را
زنجیره دفاعی بسیار مستحکمی در برابر سیالب ها و
سیل رودخانه کالت این شهرستان ذکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مصطفی فرزانه با اعالم این خبر گفت :بارندگی
 ۲7میلیمتری فروردین ماه سال گذشته در یک ساعت
موجب بروز سیالبی با دبی  200مترمکعب در رودخانه
اصلی کالت و همچنین  12متر مکعب در منطقه دره
خشت منجر به خسارات فراوانی به منازل ،زمین های
زراعی  ،آبگرفتگی معابر و ورود آب به مسجد کبود و
همچنین برخی از ادارات و سازمان های این شهرستان
شد .به همین منظور طی جلسات متعدد با فرمانداری،
شهرداری و همچنین بازدید محمد عالیی ،مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و برخی دیگر
از مسئوالن شهری از این منطقه مقرر شد الیروبی،
بازگشایی و ساماندهی رودخانه کالت در اولویت
قرارگیرد.

تشریح شد

کمیته حقوقی طرح
صیانت از منابع آبی
استان با هدف صیانت
از منابع آب کارآمد

و ارائه برنامه زمانبندی در خصوص آزادسازی و رفع
تصرف اراضی و بستر رودخانه ها در شهریور  96تشکیل
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اعالم این خبر گفت :برنامه ریزی برای
تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان به دستور
معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و به دبیری شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی در شهریور  96تشکیل
شد.
ناصر صادقیان پور افزود :متعاقب تشکیل کمیته
مورد نظر اهداف و انتظارات طرح صیانت از منابع آب با
قید فوریت در دستور کار کمیته صیانت قرار گرفت و
نشست های متعددی با ارائه ایده ها ،بررسی مشکالت
و موانع موجود در اجرای طرح صیانت از منابع آبی
استان و همچنین ساز و کار مشخص و اهداف کوتاه
و بلند مدت برای کلیه سازمان ها و شرکت هایی که
در عرصه صیانت و حفاظت از منابع آب کارآمد و موثر
می باشند در دستور کار کمیته قرا گرفت.
وی یادور شد :در دومین نشست این کمیته مقرر
شد در راستای تطبیق قوانین و مقررات با مصوبات
کمیته مذکور ،کمیته ای مشترک با مدیران حقوقی
سازمان ها و ادارات عضو کارگروه ،تشکیل و موارد و
راهکارهای اجرایی را به صورت دستور العمل (به صورت
موردی)تبیین و در همین جلسه شرکت آب منطقه ای
خراسان ر ضوی به عنوان دبیر کمیته مسئول پیگیری
امور در راستای تکمیل اهداف طرح مقرر شد قسمتی از
اقدامات و فعالیت های کارگروه ها و کمیته های فرعی
را جهت جمع بندی به کمیته صیانت از منابع آب تهیه
و ارسال کند.

 2بند سار غیر مجاز بر بروی کال شور گناباد
تخریب شد

مدیر امور آب شهرستان گناباد از تخریب دو بند سار و
خاک ریز های خاکی غیر مجاز بر روی کال شور گناباد
با حکم قضایی خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،احمد تمامگر
با اعالم این خبر گفت :درراستای حفظ و حراست از
منابع آبی و بستر رودخانه ها دو بند سار غیر مجاز که
توسط شرکت آرتیمیای کویر بدون اخذ مجوز قانونی از
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بر روی کال شور
احداث گردیده بود با اخذ مجوز قضایی تخریب شد .وی
افزود :بعد از انجام عملیات تخریب دو بند سار بر روی
کال شور این مسیر بازگشایی شد.

سیل روستای بهانگر در فرمانداری شهرستان
داورزن با حضور کارشناسان تشریح شد

مدیر امور آب شهرستان سبزوار از برگزاری نشست
گروه کارشناسی امور آب در راستای رسیدگی به
مشکالت اهالی سیل زده روستای بهانگر در فرمانداری
این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان ر ضوی ،این نشست درراستای جمع بندی
گزارش بازدید محمدعلی نعمت نژاد ،معان حفاظت و
بهره بردرای از منابع آب استان ،مقصودی نماینده
مجلس شورای اسالمی ،اسدالهی فرماندار داورزن
و محمد ثابتی مقدم مدیر امور منابع آب شهرستان
سبزوار به منظور بررسی سیل فروردین ماه روستای
بهانگر داورزن و برآوردخسارت به منازل مسکونی و
اراضی کشاورزی برگزار شد .
ثابتی مقدم خاطر نشان کرد :در این نشست که با
حضور محمدرضا صادقی فرد مدیر رودخانه و سواحل

شرکت آب منطقه ای استان ،معصومی رئیس بنیاد
مسکن خراسان رضوی ،اسدالهی فرماندار داورزن،
محمد ثابتی مقدم مدیر امور آب سبزوار ،عبداهلل زاده
رئیس اداره میراث فرهنگی ،خانم صالح آبادی بخشدار
دوارزن،سوری کارشناس رودخانه و سواحل امورآب
سبزوار برگزار شد در راستای عبور از بحران سیل مجدد
و همچنین راهکارهای مناسب برای حل مشکل این
منطقه و روستای بهانگر دیدگاه های تحقیقاتی علمی و
کارشناسی شده مطرح و بررسی شد.
مشهد تصمیم نهایی جابجایی و در جاسازی
روستای بهانگر را می گیرد
ثابتی مقدم افزود :دراین نشست با طرح  2دیدگاه
نظری توسط مشاوران روبرو شدیم که در نهایت تصمیم
گرفته شد کارشناسان و متخصصان نظرات ،ایده ها و
دیدگاه علمی و تحقیقی را طی جلسه ای در مشهد به
بحث و تبادل نظر گذاشته و تصمیم نهایی در خصوص
درجا سازی و جابجایی روستا گرفته شود.
وی خاطر نشان کرد :در صورت اجرای طرح جابجایی
روستا موارد خاصی باید مد نظر قرارگیرد ازجمله آیا
اهالی روستا تمایل به انتقال و جابجایی محل روستا را
دارند ،و در صورت موافقت اهالی ،محل های پیشنهادی
برای احداث بنای روستا که 3محل مد نظر قرار گرفته
است را قبول دارند؛ در صورت تمایل اهالی روستا جهت
احداث بناهای مسکونی نیاز به برآورد اعتبار مورد نیاز
در جهت تسطیح ،نقشه برداری منطقه و همچنین
زیر سازی و احداث تاسیسات زیربنایی باید در دستور
کار قرار گیرد.
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مدیر امر منابع آب شهرستان قوچان از آماده سازی
و تحویل زمین به پیمانکار پروژه خط انتقال و لوله
گذاری آب سد تبارک به تصفیه خانه آب شرب
شهرستان قوچان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سید موسی حسینی جعفر آبادی با اعالم این
خبر گفت :مقدمات اولیه آغاز پروژه لوله گذاری 31
کیلومتری انتقال آب سد تبارک به تصفیه خانه با
حضور کارشناسان و مدیر پروژه برگزار شد.
وی گفت :لوله گذاری های جی آر پی و فوالدی به قطر
 500میلی متر توسط پیمانکار در این پروژه استفاده
خواهد شد.
حسینی جعفر آبادی افزود :کار بازگشایی و تملک
نهایی زمین و امور مقدماتی شامل نصب و راه اندازی
بیل های مکانیکی و همچنین نصب کانکس و شروع
فعالیت حفر مسیرهای عالمت گذاری شده از هفته
آینده آغاز می شود.
وی در باره اعتبار تخصیص یافته برای بهره برداری و
اجرای طرح خط انتقال  31کیلومتری سد تبارک تا
تصفیه خانه گفت :اعتبار برآورده شده برای اجرای این
پروژه  260میلیارد ریال پیش بینی شده است.
مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان با بیان این که
سد تبارک یکی از شاخص ترین واحدهای تاسیسات
آبی استان است گفت :تخصیص آب از این سد به
حوزه های مختلف چهار میلیون متر مکعب برای
آب شرب شهری 5.1،میلیون متر مکعب برای مصارف
کشاورزی 5.5 ،میلیون متر مکعب برای حوزه زیست
محیطی و  20میلیون متر مکعب برای بخش صنعت در
نظر گرفته شده است.

عملکرد کمیته صیانت از منابع آبی استان

مدیر امور منابع آب شهرستان سبزوار خبر داد:

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

نظرسنجی از ذینفعان منابع آب در خراسان
رضوی الکترونیکی شد

مدیر روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت:
در سال  1399به
منظور توسعه خدمات
الکترونیک
دولت

کشف و توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز از نوع
شاسی در اراضی محمد آباد شرقی شهرستان قوچان

اجرای طرح مومنانه اطعام نیازمندان در ماه مبارک
رمضان تهیه بسته های معیشتی اقالم ضروری برای
نیازمندان

مصاحبه تخصصی جذب نیروهای جدید برگزار شد

معاون منابع انسانی ،مالی و
پشتیبانی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از برگزاری مصاحبه
تخصصی  31نفر از متقاضیان
استخدامی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با رعایت پروتکل
های بهداشتی خبر داد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
حسن آذرخش با اعالم این خبر گفت :هفتمین آزمون
مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال
 98برگزار و برحسب تقاضای شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی از میان 31نفر پذیرفته شده تعداد 12
نفر در نهایت جذب شرکت خواهند شد .وی خاطرنشان
کرد :در این آزمون استخدامی از داوطلبان سازمان های
بهزیستی و ایثارگران  2برابر ظرفیت و داوطلبان آزاد با
 3برابر ظرفیت به شرکت معرفی شده اند.
معاون منابع انسانی-مالی و پشتیبانی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به این که
مصاحبه تخصصی نیروهای جدید طی 3روز (20تا
 22اردیبهشت ماه)با حضور نمایندگان بهزیستی،
بنیاد شهید ،نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی
و نماینده مدیریت منابع آب استان برگزار می شود

یادآور شد :یکی از مهمترین ویژگی های استخدامی
های امسال نسبت به سال های گذشته این است
که معموال در سال های گذشته از زمان ثبت نام تا
زمان مشغول به کار شدن متقاضی استخدام یک سال
طول می کشید تا مراحل مصاحبه های تخصصی و
عمومی ،تحقیقات و در نهایت گزینش به پایان برسد،
اما امسال با وجود شیوع ویروس کرونا که احتمال می
دادیم مشغول به کار شدن این عزیزان با تاخیر صورت
گیرد ،خوشبختانه با مذاکرات و تمهیدات مدیریتی که
در نظر گرفته شد احساس می شود این نیروها ظرف 2
تا 3ماه آینده در رشته ها و پست های اعالم نیاز شده
به کار گرفته شوند .وی در باره یکی دیگر از مهمترین
ویژگی های استخدامی امسال نیز اظهار داشت :امسال
کلیه متقاضیان رشته های مورد نیاز برای فعالیت در
شرکت دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند.

اولین جلسه بررسی کارت اهداف امور منابع آب سرخس در سال  99برگزار شد
اولین جلسه بررسی کارت اهداف امور منابع آب
سرخس در سال  99با حضور معاونت حفاظت و
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری در امور منابع آب
سرخس برگزار شد .به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی« ،محمدرضا عبادی
نژاد»  ،مدیر امور منابع آب سرخس ،با اعالم این خبر
گفت :امور منابع آب سرخس در سال  98علی رغم
تمام مشکالت و کمبودها با تالش و همکاری تمامی
کارکنان خود ،عملکرد نسبتا خوبی داشته و در بعضی
از آیتم ها فراتر از آن چیزی که در کارت اهداف در
نظر گرفته بودند عمل کرده است .معاون حفاظت و
بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به این که در سال  98با همت و تالش تمام امور
شهرستان ها اقدامات خیلی خوبی انجام شد گفت :در
سند سازگاری با کم آبی و همیاران آب به اهداف خوبی
دست پیدا کردیم و در سال جدید نیز به همین روند
با جدیت ادامه می دهیم و پیگیری می کنیم« .نعمت
نژاد» ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات امور آب سرخس
افزود :امسال از امورها گزارش گیری به صورت هفتگی
انجام می شود و در جلسات شورای حفاظت شهرستان
باید برش شهرستانی سند سازگاری با کم آبی پیگیری
شود .در ادامه این جلسه مدیر دفتر حفاظت و بهره
برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
با تالش همه امورها در سال  98تنها استانی بودیم
که موفق شدیم  2594حلقه چاه غیرمجاز را پر
کنیم« .ممدوحی» خاطرنشان کرد :ما در راهی قدم
می گذاریم که قبل از ما هیچکس طی نکرده و ممکن
است در بعضی از جاها خطا هم داشته باشیم و ادعا
می کنیم که در سیستم ما چاه غیرمجاز نیست بنابراین
اگر کسی می گوید هست اعالم کند تا ما سریعا

شناسایی و مسدود کنیم .وی با تشکر از اقدامات خوب
امور آب سرخس در سال  98اظهار امیدواری کرد که
پایان سال  99جشن پایان انسداد چاه های غیرمجاز در
بعضی از شهرستان ها باشد.
با همکاری مشترک اداره منابع آب درگز و اداره راهداری،
با ساخت دیوار محافظتی حاشیه رودخانه دوآبی از
تخریب سیالب جلوگیری و ارتباط جاده ای سه روستا
برقرار می شود
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و رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی ،نظرسنجی
از ذینفعان منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :طی روزهای
گذشته برای نخستین بار در کشور بزرگترین نظرسنجی
الکترونیکی از ذینفعان منابع آب شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی مبتنی بر خدمات تحت وب آغاز شد.
جم عنوان کرد :در سال های گذشته نظرسنجی از
مخاطبان و ذینفعان شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی از طریق فرم های کاغذی صورت می گرفت که
به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا و همچنین تسهیل و بهبود فرآیند
نظرسنجی ،در سال جاری با حذف فرم های کاغذی،
روش الکترونیکی جایگزین شد.
وی گفت :در روش الکترونیکی ،برای کلیه بهره برداران
منابع آب و سایر مخاطبان پیامک هایی ارسال می شود
که لینک دسترسی به فرم نظرسنجی در آن درج شده
است .فرم نظرسنجی در وب سایت جامع سازگاری
با کم آبی خراسان رضوی وابسته به شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی برای هر گروه مخاطب به
صورت مجزا طراحی شده و با صرف  1یا  2دقیقه زمان
امکان تکمیل و ارسال فرم فراهم شده است.

معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد:

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

اولین جلسه کارگروه ساماندهی نیروی

مدیر منابع آب شهرستان کالت خبر داد:

انسانی در سال  /99راهبرد اصلی شرکت

حوضچه های شبکه اراضی پایاب سد قره

آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 99

تیکان به کشاورزان منطقه تحویل شد

مهار  40میلیون متر مکعب از سیالب های
کشف رود در انهار سنتی سرخس

چهار هزار کشاورز مناطق مرزی از سیالب های هدایت
شده کشف رود پس از یک دهه بهره مند شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب سرخس با بیان اینکه در
سال جاری بیش از  40میلیون متر مکعب از سیالبهای
کشف رود را مهار و در انهار سنتی هدایت کردیم
گفت :شرکت آب منطقه ای در راستای مسئولیت های
اجتماعی و تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در
راه اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ،در اقدامی جهادی
انهار سنتی و بخصوص نهر مظفری را از ابتدای بند
دولت آباد تا حوزه روستاهای کندکلی ،قوش چاکر،
یاز تپه و تام رسول را به طول  80کیلومتر الیروبی
کرده است« .محمدرضا عبادی نژاد» با اشاره به اینکه
در قبل از انقالب و تا چند دهه گذشته این انهار بصورت
سنتی و با کمک و همکاری نیروی انسانی هر منطقه
انجام می شد افزود :این انهار متاسفانه بعلت طوفانهای

فصلی همه ساله دچار گرفتگی شده و مسدود
می شود لذا برآنیم با همکاری کشاورزان منطقه چنانچه
اعتباری تخصیص یابد آنها را بتنی کنیم .مدیر امور آب
شهرستان سرخس یادآور شد :تداوم هدایت سیالبها
می تواند کاهش ای سی آب چاه های زیرزمینی که
هم اکنون از شوری باالیی برخوردار است ،تقویت
بنیادی خاک و افزایش تولید در واحد سطح را در پی
داشته باشد .وی در ادامه تصریح کرد :خوشبختانه با
تالش هایی که امسال و تاکنون انجام شده سیالبها
در انهار سنتی تا دوکیلومتری مرز شمالی سرخس که
سالها از این نعمت محروم بودند هدایت شده و اراضی
بیش از  4هزار بهره بردار را مشروب کرده است.

بازدید مسئوالن شهرستان و نماینده منتخب
مردم شهرستان درگز از اقدامات اداره
منابع آب این شهرستان

 17هکتار از تصرفات بستر کال روستای
شهرستان زاوه بازگشایی شد

مدیر امور منابع آب شهرستان تربت حیدریه از
بازگشایی 17هکتار از تصرفات بستر کال روستای
شهرستان زاوه خبر داد و گفت :از ابتدای اردیبهشت
ماه سال جاری تاکنون 17هکتار از تصرفات بستر کال
ساق شهرستان زاوه با حکم قضایی بازگشایی و رفع
تصرف شد.

جسله شورای حفاظت از منابع آب شهرستان
درگز با حضور کلیه اعضای شورای حفاظت
از منابع آبی شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مهدی طلعتی با اعالم این خبر افزود 40:مورد
از تصرفات در بستر این کال طی  12روز کاری به
وسیله لودر بازگشایی و ادامه کار همچنان ادامه دارد.
طلعتی یادآور شد :آموزش و فرهنگ سازی در خصوص
رعایت حریم بستر رودخانه و سیالب ،ساماندهی و
الیروبی رودخانه ها با اهداف مهار و کنترل سیالب
مهمترین اقداماتی است که باید به فراخور حال مناطق
برای جلوگیری از سیالب و تخریب های احتمالی
مد نظر قرار گیرد .مدیر امور منابع آب شهرستان
تربت حیدریه با اشاره به این که رفع تصرفات و
بازگشایی نقش مهمی در کنترل سیالب ها در بستر
رودخانه ها دارد اضافه کرد :امسال خوشبختانه
بارش های بهاری سبب افزایش حجم ذخیره سدها و
رودخانه ها در این شهرستان شده است اما این امر
بدان معنا نیست که افراد نسبت به حقوق قانونی در
مصرف بی رویه آب و تجاوز به حریم بستر رودخانه ها
تخطی کنند.

برگزاری مراسم احیای شبهای قدر را رعایت
قوانین فاصله گذاری اجتماعی توسط امور
منابع آب سرخس
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مدیر امور منابع آب شهرستان کالت از برگزاری
نشستی درباره واگذاری و تحویل حوضچه های شبکه
اراضی پایاب سده قره تیکان به کشاورزان خبر داد .به
گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان
رضوی ،مصطفی فرزانه گفت :در نشستی تحویل
حوضچه های قابل بهره برداری شبکه اراضی پایاب سد
قره تیکان با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی
استان و کشاورزان منطقه انجام شد .وی آمار کل
حوضچه ها را  56باب ابنیه ذکر کرد و گفت :تعداد کل
حوضچه ها اعم از تخلیه رسوب و تخلیه هوا و آبگیر
جمعا  56باب ابنیه فنی به انضمام 2عدد فشار شکن
می باشد .فرزانه با اشاره به این که مساحت کل شبکه
ابیاری و زهکشی پایاب سد قره تیکان  842هکتار است
هدف از اجرای این پروژه را چنین گفت :بهبود شبکه
آبیاری و زهکشی  688هکتار ،توسعه شبکه آبیاری و
زهکشی  134هکتار،از مهمترین اهداف بهره بردرای از
این پروژه است .فرزانه در باره تقسیم بندی اراضی و
زمین های مزروعی برای آبیاری اظهار داشت :بر اساس
حوضچه های آبگیر شبکه اصلی(فقط بخش بهبود)
زمینهای کشاورزی به  18مزرعه تقسیم شده است.
که در حال حاضر  10مزرعه( 332هکتار) آبدار شده
و آماده تحویل به جهاد کشاورزی است و همچنین
8مزرعه( 356هکتار) در حال تست و ترمیم شبکه
آبیاری می باشد و قابل تحویل به جهاد کشاورزی
نیست.

کاهش مقدار پرسنل است

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در دیدار با منتخبین جدید سبزوار مطرح کرد:

همراهی نمایندگان در طرح «سازگاری با کم آبی» نوید بخش روزهای پر امید است

مدیر امور منابع اب شهرستان سبزوار خبر داد:

افزایش  4میلیون متر مکعبی حجم آب سد

منابع آبی در یک ماه

همکاران من در امور اب سبزواردر راستای تامین آب
مورد نیازکشاورزان ساعی وکوشا باشند
عالیی در این نشست با اشاره به سرریز شدن 11سد
در خراسا ن رضوی گفت :بیش از دوسوم سدهای
استان سرریز شده است و این روند افزایشی سدهای
خراسا ن رضوی را باید به فال نیک گرفت اما نباید از
صرفه جویی و استفاده بهینه از این نعمت خدادادی
غافل شویم و امیدواریم که شهروندان با استفاده بهینه
و صرفه جویی در مصرف آب به خصوص در این شرایط
شیوع ویروس کرونا تمام تالش خود را انجام دهند

مدیر امور آب شهرستان سبزوار از  18عملیات گشت
و بازرسی برای حفظ و صیانت از منابع آبی در این
شهرستان خبر داد و گفت2 :اکیپ گشت و بازرسی طی
فروردین ماه سال جاری  18عملیات گشت و بازرسی
برای حفظ و صیانت از منابع ابی در این شهرستان را
تحت پوشش قرار دادند و خوشبختانه در خصوص مهار
سیالب ها و روان آب ها و همچنین تامین آب شرب
مورد نیاز برخی از مناطق روستایی که در اثر سیالب
تخریب شده بود موفق عمل کردیم.

برگزاری مسابقه بزرگ خانواده و سواد آبی

تفویض اختیارات و امکانات الزم ستادی به
مدیران امور شهرستان ها

سنگرد سبزوار

مدیر امور منابع آب شهرستان سبزوار از افزایش حجم
آب سد سنگرد این شهرستان خبر داد و گفت :در پی
افزایش بارش باران طی  2ماه گذشته حجم آب سد
سنگرد سبزوار  4میلیون و  180هزار متر مکعب نسبت
به سال گذشته افزایش داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد ثابتی مقدم افزود :هم اکنون سد سنگرد
سبزوار  21میلیون و  790هزار متر مکعب آب دارد
که این میزان سال گذشته 17میلیون و  610هزار متر
مکعب بوده است.
وی درباره حجم آب ذخیره شده پشت سد نیز تصریح
کرد :حجم کنونی آب جمع شده پشت سد سنگرد
نسبت به سال های گذشته بی سابقه بوده و هم اکنون
حجم مفید آب پشت سد سنگرد  30میلیون متر
مکعب است.
مدیر امور منابع آب سبزوار یادآور شد :در ابتدای
اردیبهشت امسال نیز  100درصد ظرفیت آب سد
کمایستان شهرستان جغتای و سد بام شهرستان جوین
پر شده است.
وی با اشاره به این که ترمیم و بازسازی پل کال شور
و کال روستای شامگان که در اثر سیل تخریب شده
بود همچنان ادامه دارد درباره رسیدگی به مشکالت
اهالی سیل زده روستای بهنگر شهرستان داورزن نیز
گفت :با توجه به این که آب شرب روستا تامین شده
است امدادرسانی ،بازسازی و مرمت منازل مسکونی این
روستا همچنان ادامه دارد.
ثابتی مقدم ادامه داد :با وجود شرایط خوب آبی در
سال جدید همچنان از شهروندان شهرستان درخواست
می کنم با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش
مصرف آب در راستای اهداف حفظ و صیانت از منابع
آبی کوشا بوده و از مصرف بی رویه این نعمت خدادادی
پرهیز کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :با توجه به تعطیلی موقت مدارس و
اهمیت اجرای طرح گسترش سواد آبی ،شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با همکاری اداره کل آموزش
و پرورش استان خراسان رضوی ،مسابقه های این طرح
را به صورت مجازی و با عنوان “خانواده و سواد آبی”
برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کاظم جم با اعالم این خبر افزود :این مسابقه
با سه محور موضوعی شامل  )1آب و تغییر اقلیم
(خشکسالی و سیالب)  )2صرفه جویی در مصرف آب با
شعار #در_خانه_میمانیم و  )3سازگاری با کم آبی در
 7رشته مسابقه ای متنوع شامل شعر ،نقاشی ،استندآپ
کمدی ،دابسمش ،نمایش ،ببین و بگو و نماهنگ برگزار
می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
بازدید و دیدار با کارکنان امور منابع آب شهرستان
مشهد از اولویت بخشی و تفویض اختیارات ستادی به
شهرستان ها خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی« ،محمد عالیی» افزود:
سیاست شرکت در سال  99چابک سازی ستاد شرکت
و واگذاری تمام اختیارات و امکانات الزم به امورهای آب
شهرستان های استان است وی در این دیدار به تکریم
ارباب رجوع ورعایت نکات بهداشتی در محل کار اشاره
کرد و گفت :امیدواریم که همکاران با رعایت نکات
بهداشتی و پروتکل های مطرح شده از سوی مراکز
بهداشتی تا ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا
در جهت رفع و رجوع امور و حل مشکالت شهروندان
تالش کنند.
مهدی صهبائی لطفی
فرزند امیر رضا صهبایی
لطفی همکار شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی
با کسب امتیاز الزم مجوز
حضور در لیگ جهانی
شطرنج آنالین را بدست
آورد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در دیداربا منتخبین جدید مردم در حوزه انتخابیه
سبزوار،داورزن ،جغتای،جوین و ششتمد در مجلس
شورای اسالمی گفت :همراهی نمایندگان منتخب مردم
در این شهرستان با طرح «سازگاری با کم ابی» نوید
روزهای پر امید و رونق و توسعه بخش کشاورزی و
صنعت در این شهرستان است
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی محمد عالیی دراین دیدار گفت :همراهی
نمایندگان در مجلس آینده با سیاست های جدید
وزارت نیرو در بخش آب بویژه طرح ملی سازگاری
با کم آبی نوید بخش روزهای پر امید برای تمامی
شهروندان بویژه کشاورزان و تحقق منویات مقام معظم
رهبری در سال جهش تولید خواهد بود.
وی افزود :خوشبختانه افزایش بارش ها و پر شدن سدها
در این شهرستان نقطه امیدی بر توسعه و رونق بخش
کشاورزی در این شهرستان خواهد بود و امیدوارم

 18عملیات گشت و بازرسی برای صیانت از
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در سال آبی جاری  810میلیون متر مکعب
آب در سد ها ذخیره شده است

سیالب های نوروز  ۹۹با همدلی و هماهنگی
به بهترین شیوه مدیریت شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
با همدلی و هماهنگی بخش های مدیریتی استان
سیالب های امسال تا کنون به بهترین شیوه مدیریت شده
است به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در این جلسه محمد عالیی ،ضمن تبریک
سال جدید و آرزوی سالمتی برای همه مردم عزیز کشور
بویژه همکاران و خانواده هایشان اظهار امیدواری کرد:
امسال با تالش همه همکاران و پیگیری شاخص های
تدوین شده استراتژی شرکت بتوانیم اهداف تدوین شده در
سند استراتژی در افق  ۱۴۰۵را محقق کنیم .عالیی با تاکید
بر اعالم روزانه خبر سالمتی همکاران توسط مدیران تاکید
کرد :سالمتی همکاران و خانواده هایشان اولویت اصلی ما

می باشد و شرکت و واحدهای مربوطه موظف به پیگیری
سالمت همکاران به صورت روزانه هستند .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تشکر از معاونت
حفاظت و بهره برداری و معاونت منابع انسانی ،مالی و
پشتیبانی به دلیل پیگیری و پرداخت حق و حقوق همکاران
در زمان مقرر خود در سال  ،۹۸پیگیری مطالبات شرکت
را یکی از اولویت های سال  ۹۹اعالم و اظهار امیدواری کرد
با تالش تمام همکاران بتوانیم حداکثر پرداختی را طبق
قوانین و بخشنامه ها به همکاران و پرداخت مطالبات به
مشاوران و پیمانکاران داشته باشیم.

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان

خبرداد:

رضوی در اقدامی نو برای پیش گیری و مقابله

پُر شدن بیش از دو هزار حلقه چاه طی سال

با کرونا از همه همکاران درخواست کرد ساعت

مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب استان با اشاره به
آمار پُر و مسلوب المنفعه شدن چاه های غیر مجاز در
سال گذشته ،گفت :در سال  ۱۳۹۸تعداد  ۲۰۹۲حلقه چاه
غیر مجاز در استان خراسان رضوی پُر و مسلوب المنفعه
شد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،غالمرضا ممدوحی با اشاره به مشکالت
اجرایی در سال گذشته ،اظهار کرد :با وجود تمام مشکالت
اجرایی در سال  ۱۳۹۸تعداد  ۲۰۹۲حلقه چاه غیر مجاز در
استان خراسان رضوی پُر و مسلوب المنفعه شد .ممدوحی
ضمن تشکر از همکاری قوه قضاییه ،فرمانداران و نیروی
انتطامی ،ابراز کرد :با انسداد این چاهها بیش از  ۶۲میلیون
متر مکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.
وی ادامه داد :با همکاری کشاورزان و تشکل های کشاورزی
حدود  ۴۰۰میلیون متر مکعب از اضافه برداشت ۲۲۱۲
حلقه از چاههای مجاز نیز کاسته شد .مدیر حفاظت و بهره
برداری منابع آب استان تصریح کرد :در سال گذشته بیش
از  ۲۳۰۰دستگاه تابلو و مودم کنتور های هوشمند چاههای
کشاورزی برقی به روز رسانی شد.

به معاونان و ستاد مقابله با کرونا خبر دهند.

گذشته در خراسان رضوی

9صبح صحت سالمتی خود و اعضای خانواده را

تشکیل کارگروه سیالب در امور منابع آب کاشمر

محمد عالیی در مصاحبه تلفنی با برنامه بهار

در خانه سیمای استان :در سال آبی جاری که

از اول مهر  ۹۸آغاز می شود تا  5فروردین99
 152/6میلیمتر بارندگی داریم که نسبت به

آمار سال قبل که  171/3میلیمتر(رقم بی سابقه
در پنجاه سال پیش) بود  ۱۱درصد عقب هستیم

تخریب سازههای غیرمجاز و بازگشایی مسیر
رودخانهها در تایباد

16

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به
اینکه سال گذشته در چنین روزی  530میلیون متر مکعب
آب در سد ها ذخیره شده بود ،گفت :در سال جاری این
رقم به  810میلیون متر مکعب آب رسیده که این آمار جز
دستاوردهای خادمان مردم در حوزه آب است .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
محمد عالیی با اشاره به اینکه در روز نوزدهم فرودین ماه
سال گذشته میزان بارش استان 201/6میلیمتر بوده است،
اظهارکرد :در  50سال اخیر ،سال گذشته پربارش ترین
سال آبی به شمار می رود .وی با اشاره به اینکه امسال میزان
بارش در مقایسه با سال گذشته با کاهش پنج درصدی
مواجه بوده است ،ادامه داد :طبق این آمار ،بارش امسال
در مقایسه با میانگین  50ساله با افزایش  36درصدی
مواجه بوده است .عالیی افزود :در بارندگی های چند روز
گذشته سیالب های شدیدی در حوزه شهرستان های
کالت نادری و سرخس رخ داد به طوریکه ظرف  40دقیقه
بیش از  43میلیمتر بارش داشتیم که این حجم از بارش
منجر به سیالب های زیادی شد .مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه خوشبختانه
در سال گذشته همکاری بسیار خوبی میان
دستگاه های اجرایی اعم از فرمانداران ،دادستان ها ،شرکت
آب منطقه ای و به خصوص مردم صورت گرفت و سیالب ها
به شکل صحیح مدیریت شد ،ابراز کرد :در سال گذشته پنج
کیلومتر از رودخانه روستاهای زشک در شاندیز بازگشایی
و همچنین حدود  70دهانه پل تخریب شد .وی ادامه داد:
به دلیل حجم سیالب هایی که سال گذشته رخ داد از روز
دوم فروردین ماه مسیر روستاهای زشک و ابرده مسدود و
سیالب منجر به آسیب های زیادی از جمله قطعی برق،
آب و گاز روستاییان شد اما امسال با وجود اینکه یک و نیم
برابر سال  98در رودخانه ها سیالب داشتیم خوشبختانه
با مدیریت صحیح هیچ خسارتی وارد نشد .عالیی با اشاره
به اینکه  35سد بزرگ بعد از انقالب شکوهمند اسالمی
ساخته شد ،تصریح کرد :سال گذشته در چنین روزی 530
میلیون متر مکعب آب در سد ها ذخیره شده بود اما در
سال جاری این رقم به  810میلیون متر مکعب آب رسیده
که این آمار جز دستاوردهای خادمان مردم در حوزه آب
است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به بارندگی های اخیر در سال جاری ،بیان کرد :حدود
 9سد در استان خراسان رضوی تا امروز سرریز شده است
و امیداورم با بارندگی های خوبی که امسال داریم مابقی
سدها هم پُر شود تا سال آبی خوبی داشته باشیم .وی با
بیان اینکه در حوزه کالن مدیریت آب در خراسان رضوی
گام های موثری برداشته شده است ،گفت :نگرانی ما در
این خصوص تا حدودی رفع شده زیرا در سال گذشته با
همکاری کشاورزان و مردم فهیم توانسته ایم  400میلیون
متر مکعب آب کمتر برداشت شود که این رقم بسیار قابل
توجهی است.

در دومین جلسه کمیته مدیریت بحران:

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

تقدیر از کادر درمانی و پزشکی شهرستان

سرخس توسط کارکنان اداره منابع آب سرخس

کشف و توقیف یک دستگاه تجهیزات حفاری
غیر مجاز در اسالم آباد شهرستان قوچان

سبزوار بازدید کرد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی یک
شنبه  24فروردین ماه سال جاری در بازدید از سد
کمایستان شهرستان سبزوار گفت :سد کمایستان یکی
از سدهای استاندارد و اصولی است که خوشبختانه با
درایت و تالش مهندسان و کارشناسان داخلی احداث
شده است .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی در بازدید
از سد کمایستان این شهرستان به ساخت اصولی
و استاندارد این سد بتونی اشاره کرد و گفت:
سد کمایستان به خوبی توانسته است سیالب را
مدیریت و مهار کند تا مسئوالن و مدیران شهری از
جمله فرماندار شهرستان جغتای فرصت الزم برای
اطالع رسانی به اهالی ساکن در پائین دست جهت
تخلیه منازل مسکونی داشته باشند .بر اساس این
گزارش در این بازدید یک روزه دکتر محبی فرماندار
شهرستان جغتای و همچنین ثابتی مقدم مدیر امور
منابع آب شهرستان ،معاونان ،مدیران و جمعی از اهالی
منطقه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی را همراهی کردند .محمد عالیی در ادامه
مراسم بازدید از این سد که با رعایت نکات ایمنی و
پروتکل های بهداشتی صورت گرفت افزود :دبی
ورودی سیالب به سد 700متر مکعب در ثانیه را ثبت
کرده است که  266متر مکعب از سرریز و الباقی از
تاج سد نیز عبور کرده است .مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در ادامه سفر یک روزه خود
به شهرستان سبزوار در دیدار با حقابه بران این منطقه
گفت :با همت و تالش همکاران در امور آب و همکاری
سایر دستگاهها و سازمان های زیر ربط تالش خواهیم
کرد ظرف مدت 2ماه عملیات الیروبی و بازگشایی سد
کمایستان جهت بهره برداری و استفاده بهینه پایان
یابد .عالیی در ادامه این سفر همچنین از سد خاکی
یام بازدید کرد .در این مراسم مهندس جمشیدی
فرماندار جوین و مدیر امور آب سبزوار وی را همراهی

کردند .محمد ثابتی مقدم در این بازدید گزارشی از
موقعیت جغرافیایی سد یام ارائه کرد و گفت :سد خاکی
یام با طول سرریز 40متر ،عالوه بر ذخیره آب ،جهت
پرورش ماهی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد .وی
با اشاره به این که سیل در این منطقه خوشبختانه
اسیبی جدی به سد وارد نکرده است تصریح کرد :با
توجه به تمهیداتی که برای حفظ سد یام صورت گرفته
است در سیل اخیر شاهد خسارات جدی نبودیم منتهی
رسوبگرهای باال دست سد تا حدودی اسیب دیده است
که باید ترمیم شود وی ادامه داد :برای بازکردن دریچه
پائین دست سد باید اقدامات الزم وضروری انجام شود
که در این راستا اطالع رسانی به اهالی و ساکنین پائین
دست صورت گرفته است.

بازگشایی و الیروبی  25هکتار از بستر

بندهای خاکی غیرمجاز در تربت جام

ه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان کالت با اعالم
این خبر گفت :از  5تا  22فروردین ماه سال جاری
توسط  4دستگاه لودرعملیات الیروبی و بازگشایی بستر
رودخانه ها و مسیل ها در محدوده روستاهای این
شهرستان به مساحت  25هکتار پایان یافت .مصطفی
فرزانه افزود :مسیل ها وبستر رودخانه های روستاهای
نفطه،کالت،جلیل آباد،حمام قلعه،پس دربند،
چرم نو،چرم کهنه،سینی نو،رباط،کرناوه و بابا رمضان
در این عملیات الیروبی و بازگشایی شد .وی تصریح
کرد :با توجه به افزایش میزان بارندگی ها و بارش
نزوالت آسمانی در این شهرستان از آنجا که عملیات
بازگشایی و الیروبی این رودخانه ها قبل از وقوع سیالب
صورت گرفته بود شاهد هیچ گونه خسارتی به اراضی
مجاور گزارش نشده است .فرزانه در ادامه اظهار داشت
:عملیات بیش از  20هکتار از بستر رودخانه ها و
مسیل ها از جمله روستاهای چهچهه،تقی آباد،
امیر آباد،قلیچ اباد،قلعه نو،قلعه تیکان ،سررود و
روستاهای بخش زاوین همچنان ادامه دارد.

کنترل و هدایت حجم زیادی از سیالب کشف

رودخانه های کالت پایان یافت

به دنبال اولین سیالب و با استفاده از بند
های تغذیه مصنوعی،

نفوذ بیش از یک میلیون مترمکعب رواناب به
سفره های آب زیرزمینی کاشمر رخ داد
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به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،جمعی از کارکنان اداره منابع آب شهرستان
سرخس با حضور در بیمارستان لقمان از جامعه
پزشکی و کادر درمانی تشکر و قدردانی کردند .رئیس
اداره منابع آب شهرستان سرخس با اعالم این خبر
گفت :چند صباحی است که کشور عزیزمان ایران
درگیر ویروس منحوس کرونا شده است و هرچند که
جان صدها تن از هموطنان عزیزمان را گرفته اما جامعه
پزشکی و پرستاری از روز اول با مجاهدت و ایثارگری
حماسه ای دیگر آفریدند و باعث ایجاد آرامش خاطر
و افزایش روحیه و امید در جامعه شدند« .محمدرضا
عبادی نژاد» گفت :به همین منظور جمعی از همکاران
ما در اداره منابع آب سرخس به پاس تالش های شبانه
روزی این فرشتگان سپیدپوش با حضور در بیمارستان
لقمان و دیدار با کادر درمانی و پرستاری از زحمات و
ایثارگری این عزیزان تقدیر و تشکر کردند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از سد های کمایستان و یام شهرستان

تخریب شد

رود توسط اداره منابع آب سرخس

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،مدیر کل بحران استانداری خراسان

در بازدید مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی از روستای سیل زده بهانگرد سبزوار مطرح شد:
اسکان موقت اهالی روستای بهانگرد در اولویت است
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رضوی 27فروردین ماه در بازدید از روستای بهانگرداز توابع شهرستان داورزن
سبزوار با بیان این این مطلب گفت :نیازمندی ها و اقالم مورد نیاز از جمله :تامین
موادغذایی،وسایل و تجهیزات گرمایشی و اسکان اهالی روستا باید در اولویت قرار
گیرد شایان فر با اشاره به سیل  24فروردین ماه و تخریب روستای بهانگرد که
خسارات زیادی به اماکن و منازل مردم و باغات وارد کرد تاکید کرد :اسکان موقت
یکی از مهمترین نیازهای اساسی و ضروری اهالی است که مدیران  ،مسئوالن و
مجریان شهرستان سبزوار باید مورد توجه قرار دهند .وی یادآور شد :برقراری
تاسیسات زیر بنایی،ایجاد راه دسترسی،برداشت گل و الی ،الیروبی قنوات و مرمت
کانال های آبرسانی به روستا از دیگر برنامه های مدیران و مسئوالن است که باید
در اسرع وقت اقدام شود .مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی افزود :خسارات
زیادی به مردم  ،جادهها  ،مزارع  ،باغات و منازل اهالی منطقه وارد شده است و
در شهرستان جوین آبگرفتگی در حیاط خانهها وجود دارد و جاده های روستایی
از بین رفته است.
شایان فر به ترمیم زیر ساخت ها در کوتاه ترین زمان در این روستا تاکید کرد
و گفت :ترمیم آب بندهاو آبخیزداری  ،راهسازی و پیش بینی برای جلوگیری از
خسارت های احتمالی در آینده با مشارکت اهالی روستا بویژه شورا و دهیاری
در تسریع بازسازی روستا مورد توجه قرار گیرد .بر اساس این گزارش مهندس
نعمت نژاد معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی،مقصودی نماینده شهرستان های سبزوار،جوین ،جغتای ،خوشاب
و داورزن در مجلس شورای اسالمی ،اسدالهی فرماندار داورزن،ثابتی مقدم مدیر
امور آب سبزوار به همراه جمعی از مسئوالن و مدیران شهری سبزوار وی رادر
این مراسم همراهی کردند .معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با ارائه گزارشی از علت مشغول به خدمت رسانی به اهالی سیل زده روستای
وقوع سیل و سیالب در این روستا شدت و افزایش بهانگردبودند بیان داشت :کار باید به متخصص واگذار
بارندگی ها ،قرار گرفتن روستای بهانگر در شود وهر کدام از دستگاه های اجرایی به فراخور وظایف
مخروطه افکنه پخش سیالب و دبی سیالب بیشتر انسانی در برابر مردم مسئول هستند .وی از مردم و
از دوره بازگشت های  25ساله را دلیل اصلی تخریب مسئوالن درخواست کرد به شایعات دامن نزنند و تالش
این روستا ذکر کرد .نعمت نژاد با اشاره به آمار کنند بحران را مدیریت کنند نه این که بحران را به
بازگشایی و الیروبی بستر رودخانه های آسیب پذیر بحرانی دیگر تبدیل کنند .دراین مراسم جوادی مدیر
در استان افزود :در سطح استان  253کیلومتر از بستر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی با بیان این که با
رودخانه ها بازگشایی و الیروبی انجام شده است و اختیارات تام حضور یافته است گفت :بازسازی و مرمت
شناسایی نقاط آسیب پذیر و الیروبی آن از اقدامات قنوات تخریب شده روستا که بخش اعظم اب شرب و
ضروری است که در دستور کار قرار گرفته است .در کشاورزی روستا را تامین می کند در اولویت سازمان
ادامه این مراسم دکتر مقصودی نماینده شهرستان های جهاد کشاورزی است در ادامه این مراسم مدیرکل
سبزوار،جوین،جغتای ،خوشاب و داورزن ضمن تقدیر بحران استانداری خراسان رضوی به همراه جمعی از
و تشکر از تالش های نیروهای نظامی و سپاه که از بازدیدکنندگان از روستای آبرود این شهرستان بازدید
همان ساعات اولیه وقوع سیل در محل حضور داشته و و با اهالی روستا به گفت و گو نشست .در این گفت و گو

اهالی روستا به برخی از مشکالت و کمبودها در روستا
اشاره کرده و عنوان داشتند بیش از  40درصد باغات و
اراضی روستا در اثر بالیای طبیعی از جمله تگرگ،سرما
و سیل آسیب و نابود شده است  .مدیر کل بحران
استانداری خراسان رضوی در ادامه سفر یک روزه خود
از روستای سوئیز شهرستان سبزوار بازدید و از نزدیک
با بحران فرونشست و ترک های موجود در اراضی و
قنوات منطقه آشنا شد .در این مراسم برخی ازاهالی
روستا عنوان کردند :این ترک ها در مسیر قنات های
قدیمی و متروکه ایجاد شده است که بر اثر نفوذ آب
ناشی از سیل های اخیر نشست کرده و به این وضعیت
قابل مشاهده تبدیل شده است .در خور ذکر است:در
پایان این مراسم بازدید کنندگان با حضور در شهرداری
داورزن در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران
در خصوص رفع مشکالت اهالی روستاهای بازدید شده
تصمیم گیری کردند.

طی دو روز و ۳۶ساعت بارش ناپیوسته؛

مدیر امور منابع آب شهرستان مشهد از پر

نجات  ۲روستا از طغیان رودخانه کشف رود

سیدمرتضی(ع) در کاشمر

و توقیف تعداد  28دستگاه و ادوات حفاری

و همکاری ادارات ذیربط

سرریز بندهای سه گانه تغذیه مصنوعی

و مسلوب المنفعه  861حلقه چاه غیرمجاز
غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور
منابع آب مشهد خبر داد

با تالش ۱۸ساعته کارکنان امور آب سرخس

شماره یکصد و نود و یک و یکصد و نود و دو
(فروردین و اردیبهشت ماه )1399

رصد لحظه به لحظه سیالب کشف رود توسط
امور منابع آب سرخس

در راستای اجرای طرح سازگاری با کم آبی در سال
 ۹۸در تربت جام انجام شد
صرفه جویی  4میلیون مترمکعبی آب با انسداد
 250حلقه جاه غیرمجاز در تربت جام

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب تربت جام ،تایباد ،باخرز و
صالح آباد با اعالم این خبر گفت :با شناسایی ،انسداد
و پلمپ  ۲۵۰حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان
از جمله تربت جام ،تایباد ،باخرز و صالح آباد توانستیم
به اهداف تعیین شده در راستای اجرای طرح سازگاری
با کم آبی دست یابیم و  ۳میلیون و  ۹۸۸هزار و ۷۳۴
مترمکعب در منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شد.
«اختری» افزود :از  ۲۲مورد عملیات انجام گرفته در
زمینه چاه های مجاز از اضافه برداشت  ۴میلیون و
 ۵۴۷هزار و  ۴۶۸مترمکعب در منابع آب زیرزمینی
جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر اداره منابع آب خواف با اعالم این خبر
گفت :با توجه به پیش بینی سرریز سد سده ،دریچه
تخلیه رسوب سد را به منظور جلوگیری از تخریب
سیالب به طور کامل باز کردیم« .جوار خاموشی» افزود:
خروجی بیش از  ۲متر مکعب آب در ثانیه از دریچه
تخلیه لوله تحتانی داشتیم و با تکمیل ظرفیت آبگیری،
در  ۹فروردین سد سده سر ریز شد .وی میزان بارندگی
را  ۲۶و  ۴دهم میلی متر اعالم کرد و گفت :با توجه به
اینکه در ارتفاعات بارش به صورت برف بود سیالبی که
منجر به خسارت شود را نداشتیم.
گزارش عملکرد سال  ۹۸اداره منابع آب خواف
جلوگیری از اضافه برداشت  ۱۳میلیون

مترمکعب آب منابع زیرزمینی با کنترل
کنتورهای هوشمند

با نصب و کنترل کنتورهای هوشمند بر روی چاه های
مجاز از اضافه برداشت حدود  ۱۳میلیون مترمکعب آب
از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر اداره منابع آب شهرستان خواف در بیان
عملکرد سال  ۹۸با بیان این مطلب گفت :اداره منابع
آب شهرستان خواف با مجموع اقداماتی که در سال
 ۹۸انجام داد توانست به بیش از  ۷۰درصد از اهداف
از پیش تعیین شده در کارت هدف دست یابد .وی
تعداد کنتورهای نصب شده را  ۲۸۰کنتور اعالم کرد و
گفت :از این تعداد  ۲۵۰کنتور آب و برق و  ۳۰کنتور
الکنرومغناطیسی بوده است« .جواد خاموشی» با اشاره
به لزوم حفظ حریم رودخانه ها گفت ۸ :و نیم هکتار
بازگشایی و رفع تصرف از رودخانه های شهرستان از
جمله رودخانه برآباد ،خواجه یار ،کال خشکه ،سنگان،
جهان آباد ،دردوی و سناجرد انجام شد .مدیر اداره
منابع آب خواف افزود :با نالش و پیگیری گروه های
گشت و بازرسی  ۱۰۰حلقه چاه غیرمجاز در این
شهرستان شناسایی و مسدود شد.

سیالب شهرستان گناباد با سرعت  37متر
مکعب در ثانیه

به منظور مدیریت سیالب ها

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی گفت :به منظور مدیریت
سیالب ها در استان شرکت آب منطقه ای اقدامات
گسترده ای در سال گذشته انجام داده که عملیات
الیروبی به طول  253کیلومتر از رودخانه های استان
بخشی از این اقدامات بوده است.
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به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب سرخس با اعالم این خبر و
در خصوص سیالب رودخانه کشف رود گفت :باتوجه به
اخطاریه های هواشناسی و بارندگی های اخیر در حوزه
شهرستان و سرشاخه های کشف رود و احتمال سیالبی
شدن این رودخانه با اعالم آماده باش و لغو مرخصی
همکاران و حضور تمام کارکنان ،امور منابع آب سرخس
اماده مقابله با سیالب شد« .محمدرضا عبادی نژاد»
افزود :با آماده باش کارکنان و اطالع به فرمانداری و
دبیر شورای مدیریت بحران بالفاصله کارکنان این
امور در قالب  4اکیپ از ساعات اولیه روز سه شنبه
(پنجم فروردین) با حضور در منطقه اقدام به بررسی
وضعیت سیالب کردند« .عبادی نژاد» با اشاره به اینکه
بخش اعظم انهار سنتی توسط این امور در سال گذشته
الیروبی شده بود گفت :با نظارت و کنترل لحظه به
لحظه سیالب توسط پرسنل این اداره ،سیالب در این
انهار جریان پیدا کرد که ضمن خوشحالی کشاورزان
باعث تغذیه آبخوان دشت سرخس نیز خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری از تکمیل سد شوریجه در آینده
نزدیک گفت :تکمیل سد شوریجه می تواند از خروج
کامل سیالب از مرز کشور جلوگیری کند تا کشاورزان
استفاده الزم از این سیالب ها را داشته باشند.

سد سده در خواف سرریز شد

الیروبی  253کیلومتر از رودخانه های استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمدرضا صادقی فرد با اشاره به وضعیت
سیالب های اخیر در استان اظهارکرد :در بهار سال
گذشته سیالب های شدیدی در سطح کشور رخ داد
که در خراسان رضوی هم این سیالب ها از اوایل بهار
شروع شد و شرکت آب منطقه ای سعی کرد تا به
عنوان اولین قدم مدیریت الزم در خصوص کنترل
سیالب را انجام دهد .وی با بیان اینکه به منظور
مدیریت سیالب ها در استان شرکت آب منطقه ای
گام دوم را جهت پیشگیری از سیالب های آینده در
دستور کار قرار داد ،افزود :در این راستا در سال 1398
عملیات الیروبی به طول  253کیلومتر از رودخانه
های استان انجام شد .صادقی فرد ادامه داد :اغلب
مسیل ها و رودخانه های انتخاب شده مواردی بودند
که در معرض خطر بوده و به اصطالح نقاط حادثه خیز
در استان هستند .در این راستا  540هکتار از اراضی
واقع در بستر آزاد سازی شده است .مدیر دفتر رودخانه
ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اقدام بعدی انجام شده توسط این شرکت
به جهت پیشگیری از سیالب ها ،گفت :نصب بنر در
مسیرهای پر خطر از دیگر اقدامات این شرکت بوده
که  73مورد بنر در مسیرهای پرخطر وقوع سیالب
نصب شد .وی ابراز کرد :یکی از مسیل هایی که در
فصل بهار  98برای شهر مشهد مشکل جدی ایجاد
کرده بود کال سیاسک بود که در دستور کار شرکت
قرار گرفت و عملیات اجرایی ساماندهی آن به طول 2
کیلومتر در دست انجام است و  5کیلومتر از این مسیل
بازگشایی شده است .مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه کال
زرکش از موارد مهم دیگر بود که بازگشایی آن به طول
 10کیلومتر انجام شد ،خاطرنشان کرد :در این راستا
روستا های کال زرکش ،امیرآباد ،چهل هجره و صید
آباد از خطر سیالب ایمن شدند .صادقی فرد با اشاره
به اینکه از موارد مهم دیگر انجام اقدامات جدی در
رودخانه شاندیز بود ،گفت :در این رودخانه  448پل
وجود دارد که بر اساس مطالعات انجام شده  62پل
جمع آوری شده است.
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سیالب  350متر مکعبی سد چهچهه
شهرستان کالت کنترل شد

احداث دیوار ساحلی ،الیروبی و رفع موانع
مسیر رودخانه صالحآباد توسط امور آب
تربت جام انجام شد
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مدیر امور آب شهرستان کالت در جلسه مدیریت
بحران که با حضور فرماندار ،بخشدار،نماینده جهاد
در دفتر فرمانداری برگزار شد ازکنترل و مهار سیالب
 350متر مکعبی در ثانیه این شهرستان خبر داد.
مصطفی فرزانه افزود :بر اساس تقاضای جلسه فوری با
فرماندار ،مسئله تخلیه بار سد چهچهه را مطرح و طی
بازدید به همراه نمایندگان بخشداری و جهاد از این
سد پیشنهاد باز کردن دریچه تحتانی را برای کنترل
و مهار سیالب مطرح کردیم .وی خاطر نشان کرد :با
مطرح شدن این پیشنهاد مسئولیت این تصمیم گیری

به عهده مدیریت امور اب شهرستان کالت قرار گرفت
،مطالعات و تحقیقات الزم توسط کارشناسان اتخاذ و
در نهایت تصمیم گرفته شد که دریچه های تحتانی
سد به منظور جلوگیری از تخریب در اثر افزایش حجم
ورودی آب به سد باز شود وی اظهار شد:این دریچه ها
به مدت 3روز با حجم دبی 9متر مکعب خروجی آب
برای تخلیه رسوب بازگشایی و بر این اساس حدود
2میلیون متر مکعب آب تخلیه شد وی یادآور شد :با
توجه به بارش های اخیر و میزان سرریز شدن سد
در صورتی که این اقدام صورت نمی گرفت با خروجی
بیش از  60متر مکعب در ثانیه احتمال سیل و تخریب
اراضی و مناطق مسکونی دور از انتظار نبود .وی
تصریح کرد :بر اساس این تصمیم گیری مطلع بودیم
سدچهچهه ظرفیت و ذخیره سازی حجم آب متناسبی
را دارد بنابر این وقوع سیالب با دبی  350متر مکعب
نیازی به بازگشایی دریچه های سرریز این سد احساس
نشد چون سد قابلیت ذخیره شدن را دارا بود .مدیر
امور آب شهرستان کالت در ادامه خاطر نشان کرد:
در جلسه ای که با حضور فرماندار،نماینده بخش داری
و جهاد در دفتر فرمانداری برگزار شد .مهندس ناصری
فرماندار این شهرستان از عملکرد و تالش های پرسنل
و مدیریت امورآب شهرستان کالت جهت کنترل و مهار
سیالب و حفظ سد چهچهه تقدیرو قدردانی کرد.

برای ییشگیری از مخاطرات احتمالی سیالب

مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:
 870میلیون متر مکعب آب در  19سد استان ذخیره شد /سرریزی  5سد استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،ادریس قائمی اظهار کرد:تعداد سدهای استان در کل
 32مورد بوده اما  19سد بزرگ و قابل مالحظه که معموال آب گیری خوب دارد و جز لیستی که به تهران نیز ارائه
می شود .وی ادامه داد:کل ظرفیت این  19سد بزرگ استان در تراز نرمال حدود یک میلیارد و  572میلیون متر
مکعب است .حجم آب قابل تنظیم به صورت سالیانه نیز در همین  19سد  910/32میلیون متر مکعب است .مدیر
بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید کرد :در حال حاضر 869/86
میلیون متر مکعب آب در این  19سد استان تا به امروز ذخیره شده که این رقم در سال گذشته  599/43میلیون
متر مکعب بوده ما نسبت به سال قبل  44/270میلیون متر مکعب افزایش ذخیره سازی داشتیم.

افزایش حجم  3میلیون متر مکعبی سد
تبارک قوچان طی  4روز

سد زاوین شهرستان کالت سر ریز شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،مصطفی فرزانه با اعالم این خبر گفت:
با توجه به افزایش میزان 9میلی متری بارش ها در
این شهرستان سد زاوین به مقیاس  200لیتر بر ثانیه
سرریز شد .وی با اشاره به حجم سدهای این شهرستان
گفت :سد زواین دارای حجم آب دریاچه  2/7میلیون
متر مکعب است که در بخش اعظم آب این سد در
بخش کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با اشاره به این که مسئله تخلیه بار سد چهچهه
در گزارشی میدانی با نشستی در دفتر فرمانداری با
حضور نمایندگان بخشداری و جهاد مطرح شد خاطر
نشان کرد :حجم دریاچه سد چهچهه این شهرستان
بیش از  17میلیون متر مکعب است که با توجه به
احتمال تخریب و آسیب دیدگی به پل ارتباطی
روستا و سد قبل از وقوع حادثه با هماهنگی مدیریت
شرکت آب منطقه ای استان ،فرمانداری و نمایندگان
بخشداری و جهاد طی بازدید از این سد در خصوص
تخلیه  300لیتر بر ثانیه و انتقال به خط لوله کشاورزی
انجام شد .وی یادآور شد :اقدام به موقع و کارشناسی
شده مدیریت امور آب شهرستان در خصوص تخلیه بار
اضافی سد چهچهه تقدیر و قدردانی صالحی فرماندار
این شهرستان را در برداشت .فرزانه با اشاره به آمار

آبگیری سدهای نیشابور بدون هیچ گونه
خسارتی تداوم دارد

مدیر امور آب شهرستان نیشابور از حجم  14میلیون
متر مکعبی آب سد بار شهرستان نیشابور خبر داد و
گفت :بارندگی ها و سیالب 24فروردین ماه سال جاری
به میزان  60متر مکعب در ثانیه در رودخانه بار جاری
شد که خوشبختانه ضمن خوشحالی و مسرت اهالی و
کشاورزان منطقه خسارت مالی و جانی در برنداشت و
ابگیری سدها در این شهرستان همچنان ادامه دارد

بارندگی در این شهرستان یادآور شد :حجم دریاچه سد
سررود (قره تیکان) بیش از  15میلیون متر مکعب است
که دارای حجم مخزن در تراز نرمال بیش از  17میلیون
متر مکعب می باشد .مدیر امور آب شهرستان کالت
یادآور شد :بر اساس گزارش ها در سد سررود تخلیه آب
از خط کشاورزی  900لیتر بر ثانیه گزارش شده است.
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روزي بودا در جمع مريدان خود نشسته بود كه مردي
به حلقه آنان نزديك شد و از او پرسيد« :آيا خداوند
وجود دارد؟» بودا پاسخ داد« :آري ،خداوند وجود دارد».
ظهر هنگام و پس از خوردن غذا ،مردي ديگر بر جمع
آنان گذشت و پرسيد« :آيا خداوند وجود دارد؟» بودا
گفت« :نه ،خداوند وجود ندارد».
اواخر روز ،سومين مرد همان پرسش را به نزد بودا آورد.
اين بار بودا چنين پاسخ داد« :تصميم با خود توست».
در اين هنگام يكي از مريدان ،شگفتزده عرضه داشت:
«استاد ،امري بسيار عجيب واقع شده است .چگونه
شما براي سه پرسش يكسان ،پاسخ هاي متفاوت
مي دهيد؟»
مرد آگاه گفت« :چونكه اين سه ،افرادي متفاوت بودند
كه هر يك با روش خود به طلب خدا آمده بود :يكي با
يقين ،ديگري با انكار و سومي هم با ترديد!»

گویند عارفی قصد حج كرد.
فرزندش از او پرسید :پدر كجا می خواهی بروی؟
پدر گفت :به خانه خدایم .پسر به تصور آن كه هر كس
به خانه خدا می رود ،او را هم می بیند! پرسید :پدر! چرا
مرا با خود نمی بری؟ گفت :مناسب تو نیست .پسر گریه
سر داد .پدر را رقت دست داد و او را با خود برد .هنگام
طواف پسر پرسید :پس خدای ما كجاست؟ پدر گفت:
خدا درآسمان است .پسر بیفتاد و بمرد! پدر وحشت زده
فریاد برآورد :آه ! پسرم چه شد؟ آه فرزندم كجا رفت؟
از گوشه خانه صدایی شنید كه می گفت :تو به زیارت
خانه خدا آمدی و آن را درك كردی .او به دیدن خدا
آمده بود و به سوی خدا رفت!

صاحب امتیاز:
آب منطقه ای خراسان رضوی
مدیر مسئول:
کاظم جم
مسئول فنی و مسئول اجرایی:
سمانه کفاش زاده  -مرجان بخشی
از انتشارات:
دفتر روابط عمومی
ارتباط با ما:
مشهد ،بلوار خیام ،خیام جنوبی 35
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
سایتwww.khrw.ir:
شماره دریافت پیامک:
30006394
سامانه تلفن گویا 31435 :
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لئو تولستوی در یکی از داستانهای کوتاهش به نام
«سه سوال» داستان پادشاهی را بیان میکند که
مطمئن است در صورتی که جواب به این سه سوال
را بداند هرگز در انجام دادن کاری شکست نمیخورد:
«چه زمانی بهترین زمان برای عمل کردن است؟» ،با
چه افرادی باید ارتباط برقرار کرد و به سخنان چه
کسی باید گوش سپرد؟» ،و «چه کاری مهمترین کار
برای انجام دادن است؟»
به این ترتیب ،او اعالم کرد به شیوهای سخاوتمندانه
به افرادی که پاسخ به این سوال را به او بدهند
پاداش میدهد .خردمندان بسیاری نزد پادشاه آمدند
و پاسخهای متفاوتی بیان کردند اما پادشاه با پاسخ
هیچ یک از این افراد قانع نشد .او همچنان مشتاقانه
دوست داشت پاسخ این سه سوال را بداند .بنابراین
تصمیم گرفت با انسانی فرزانه مشورت کند که آوازه
دانش و خرد او در کل ناحیه پیچیده بود .پیرمرد فرزانه
فقط با مردم عادی صحبت میکرد ،بنابراین پادشاه
لباسهایی ساده پوشید ،در میان راه از محافظانش جدا
شد ،از اسب پایین آمد و تنها برای دیدن آن پیرمرد
حرکت کرد .وقتی پادشاه با آن ظاهر ساده پیر فرزانه
را دید ،سه سوالش را مطرح کرد .اما پیرمرد به او پاسخ
نداد .پادشاه پی برد که پیرمرد فرزانه اندامی الغر و
نحیف دارد .پیرمرد در آن لحظه زمین را برای کاشتن
ُگل آماده میکرد ،بنابراین پادشاه مسئولیت این کار را
به عهده گرفت و ساعتها به بیل زدن مشغول شد .وقتی
پادشاه دوباره سوالهایش را مطرح کرد ،پیرمرد فرزانه
ناگهان مردی را دید که از میان درختان بیرون آمد .این
مرد دستانش را روی زخمی آغشته به خون در ناحیه
شکمش نگه داشته بود.
پادشاه و پیرمرد فرزانه این مرد زخمی را به داخل خانه
بردند و از او پرستاری کردند .صبح روز بعد ،مرد زخمی
از پادشاه خواست تا او را ببخشد؛ حتی با وجود اینکه
پادشاه مطمئن بود هرگز در گذشته این مرد را ندیده
است .مرد زخمی ماجرا چنین توضیح داد :شما مرا
نمیشناسید؛ اما من به خوبی شما را میشناسم .من
یکی از دشمنانتان هستم و سوگند خوردهام از شما
انتقام بگیرم زیرا شما برادرم را اعدام کرده و دارایی او
را ضبط کردید .تصمیم گرفتم که در مسیر بازگشتتان
شما را بکشم .اما یک روز گذشت و شما بازنگشتید.
بنابراین ،من از پناهگاهم بیرون آمدم تا شما را بیابم؛
اما به صورت اتفاقی با محافظانتان روبهرو شدم .آنها
مرا شناختند و زخمیام کردند .من از دست آنها
فرار کردم؛ اما اگر شما زخم مرا پانسمان نمیکردید،
از شدت خونریزی میمردم .من آرزو داشتم شما را
بکشم ،اما شما زندگی مرا نجات دادید .اکنون اگر زنده

بمانم و اگر شما بخواهید ،همچون وفادارترین افرادتان
به شما خدمت خواهم کرد .همچنین خدمت کردن به
شما را به فرزندانم نیز توصیه میکنم .مرا عفو کنید.
پادشاه عالوه بر بخشیدن این مرد به او گفت خدمتکاران
و پزشک ویژهاش را میفرستد تا به وضعیت او رسیدگی
کنند .همچنین به مرد زخمی قول داد همه داراییهای
برادرش را به او بازگرداند.
در آن لحظه ،پادشاه بیرون رفت و پیرمرد فرزانه را دید
که بذر گلها را در زمینی میکاشت که پادشاه روز
قبل آن را بیل زده بود .او تصمیم گرفت برای آخرین
بار سوالهایش را با پیرمرد فرزانه مطرح کند .وقتی
پیرمرد به او گفت که سوالهایش پیش از این پاسخ
داده شدهاند ،پادشاه بسیار تعجب کرد و پرسید :چگونه
به این سوالها پاسخ داده شده؟ منظورت چیست؟
پیرمرد فرزانه پاسخ داد :متوجه نشدی؟ سپس در ادامه
چنین گفت :اگر دیروز در مورد الغر و ضعیف بودنم با
من همدردی نمیکردی و زمین را برای کاشتن گلها
آماده نمیکردی و اگر مسیر خودت را ادامه میدادی،
آن مرد به تو حمله میکرد و تو پشیمان میشدی که
چرا نزد من نماندی .به این ترتیب ،مهمترین زمان ،به
راستی زمانی بود که تو به من کمک میکردی و به بیل
زدن مشغول بودی .مهمترین انسان برای تو در آن زمان
من بودم و مهربانی کردن نسبت به من نیز مهمترین
کار تو در آن زمان محسوب میشد .پس از آن وقتی
مرد زخمی به سوی ما آمد ،مهمترین زمان به راستی
همان زمانی بود که تو از او پرستاری میکردی زیرا
اگر زخم او را پانسمان نمیکردی ،او میمرد ،بیآنکه
رابطهای دوستانه بین شما برقرار شود .به این ترتیب،
مرد زخمی در آن زمان مهمترین انسان برای تو بود و
پرستاری کردن از او نیز در آن زمان مهمترین کار برای
تو محسوب میشد .پس این نکته را به یاد داشته باش:
فقط یک زمان است که مهمترین زمان است و آن زمان
حال است زیرا ما فقط در این زمان میتوانیم اقدامی
انجام دهیم .مهمترین انسان در هر زمان همان کسی
است که در کنارش هستی زیرا هیچ کس نمیداند آیا
فرصت دارد با انسانی دیگر دیدار کند یا خیر .مهمترین
کار نیز این است که در هر زمان مهربان باشی و کارهای
نیک انجام دهی زیرا انسان برای انجام دادن کارهای
نیک آفریده شده است.

بازرگانی را دیدم كه صد وپنجاه شتر بار داشت وچهل
بنده خدمتكار .شبی در جزیره كیش مرا به حجره
خویش در آورد ،همه شب نیارامید از سخنهای پریشان
گفتن كه «فالن انبارم به تركستان است و فالن بضاعت
به هندوستان ،و این قباله فالن زمین است و فالن چیز
را فالن ،ضمین» .گاه گفتی« :خاطر اسكندریه دارم كه
هوایی خوش است» .باز گفتی« :نه كه دریای مغرب
مشوش است .سعدیا سفری دیگرم در پیش استاگر آن
كرده شود بقیت عمر خویش به گوشه ای بنشینم».
گفتم« :آن كدام سفر است؟» گفت« :گوگرد پارسی
خواهم بردن به چین كه شنیده ام قیمتی عظیم دارد
و از آنجا كاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند
و فوالد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد
یمانی به پارس و از آن پس ،ترك تجارت كنم و به
دكانی بنشینم» .انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت
كه بیش طاقت گفتنش نماند .گفت « :ای سعدی تو
هم سخنی بگوی از آنها كه دیده ای و شنیده!»
گفتم:
آن شنیدستی كه روزی تاجری
در بیابانی بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دوست را
یا قناعت پر كند یا خاك گور

