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پیام تبریک نوروزی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
هر نشانه ای از طبیعت به تعبیری پیامی از پیام های قدسی قادر
متعال بوده تا جان آکنده از نیاز آدمی را به سوی رستگاری رهبری
نماید و بدین سان بهار با همه عظمت و شکوهی مانند خود تنها جلوه
ای کوچک از کرامت الیزال و حکمت بی مثال خداوند بوده تا هم
بندگان خویش را از دل انگیزترین مظاهر زیبایی برخوردار سازد و هم
آنان را به سخاوت و بخشندگی در حق یکدیگر ترغیب نماید.
به فرمایش قرآن کریم ،خداوند زندگی را از آب خلق کرده است .در
دین و آئین و فرهنگ کهن ما ،آب زندگی و زندگی آب است و سقایی
خدمتی برتر و واالتر و ارجمندتر در انجام این مهم .شرکت پر افتخار
ما هدفی بزرگ و چشم اندازی ارزشمند پیش رو دارد ،رسیدن به
شرکتی برتر در خدمت به مردم عزیزمان.
نیاکانمان به ما آموختند که راز ماندگاری در این سرزمین خشک و
کم آب سازگاری با کم آبی است ،آن ها با این باورها تمدن کاریزی که
مبنایش همزیستی و دوستی با طبیعت و انسان و رعایت عدل وانصاف
و مصرف بهینه همه نعمت های خدا بوده را بنا نهادند.
خوشبختانه برای مدیریت آب در کشور و استان و سازگاری با
کم آبی عزم ملی ایجاد شده و دولت محترم کارگروه سازگاری ملی
با کم آبی را با برنامه ای مدون و علمی ایجاد کرده است .در استان
خراسان رضوی استاندار فرهیخته ،نمایندگان محترم استان در مجلس
شورای اسالمی ،مدیران محترم ارشد ،مسئولین بزرگوار قضایی ،دستگاه های نظارتی و نظامی و امنیتی ،فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی تشکل های محترم
قانونی مردمی و به ویژه تشکل های کشاورزی برای سازگاری با کم آبی به درک و فهم و زبان مشترک و همدلی و همراهی در انجام این کار خداپسندانه،
حیاتی ،پرخیر و برکت رسیده اند.
سالی که گذشت سالی پر از تالش و کوشش در رسیدن به اهداف صنعت آب استان بود .خداوند سبحان را شاکریم که در این راه توفیقات زیادی به شرکت
عطا فرمود .کسب رتبه برتر در بین دستگاه های اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی و کسب شرکت برتر در بین شرکت های صنعت آب کشور ،خود نشان
از توانمندی و روحیه باالی تعلق سازمانی همکاران محترم جهت رسیدن به قلل موفقیت و پیشرفت دارد.
امیدوارم در آستانه سال نو با تالش و همدلی تمامی معاونان ،مدیران ،کارشناسان و کارکنان خوب و صمیمی بیش از پیش شاهد پیشرفت و تعالی شرکت و
دستیابی به اهداف در افق تعیین شده استراتژی های شرکت باشیم.
در کنار مضجع شریف امام هشتم(ع) فرصت را مغتنم شمرده ،نوروز باستانی را به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نمایم و سالی پر از خیر و برکت و
تندرستی و شادمانی برای شما آرزومندم.
محمد عالئی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
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مدیریت رودخانه ها از اولویت های اصلی شرکت است /اطالع رسانی ،یکی از اصلی ترین
راه های جلوگیری از آسیب در بحران
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،دومین جلسه مدیریت بحران شرکت در سال
 98روز جمعه  98/1/16با حضور تمامی اعضا ،مدعوین
و میهمانان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه محمد عالیی ،مدیر عامل این شرکت
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص
سیالب های کشور و اهتمام ایشان به مسئله رودخانه
ها افزود :همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با
مسئولین نظام ،جدی گرفتن بحث آزادی حریم و بستر
رودخانه ها را یکی از اولویت های کاری دستگاه های
ذیربط دانستند؛ ما نیز امسال باید نگاه جدی تری به
این مهم داشته باشیم چراکه اگر تجاوز به حریم و بستر
رودخانه ها در کشور نمی شد سیل مسیر خود را طی
می کرد و خسارت به بار نمی آورد ،لیکن متاسفانه در
سال های اخیر با کاهش عرض بستر رودخانه ها در
کشور و محدود کردن مسیر عبور آب چه در داخل
شهر ها و چه در بیرون از شهرها ما شاهد اینچنین
خسارت هایی در کشور هستیم که باید تمامی دستگاه
ها در دولت و قوه قضائیه توجه و اهتمام جدی به این
مقوله داشته باشند و مجلس نیز با تصویب بودجه مورد
نیاز در رسیدن به این هدف یاری گر وزارت نیرو باشد.
"عالیی" کاری که توسط وزارت نیرو در سیالب هفته
گذشته انجام شد را نمونه یک اقدام جهادی برشمرد
و گفت :همکاران وزارت نیرو به ویژه در بخش آب
مانند یک نیروی جان بر کف تمامی تالش خود را در
راستای کم کردن خسارت جانی و مالی به مردم انجام
دادند و نشان دادند که باالترین هدف برای همکاران
خدمت رسانی به مردم است که شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی نیز با کمک دیگر دستگاه ها به
ویژه رهبری مدبرانه استاندار محترم توانست سیل را با
کمترین خسارت مدیریت نماید ،امیدواریم این تعامل
و همکاری بتواند در بارندگی هایی که در هفته جاری

داریم نیز جلو هرگونه خسارت را به بخش های مختلف
در استان بگیرد.
اطالع رسانی ،یکی از اصلی ترین راه های جلوگیری از
آسیب در بحران ها است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان ضمن تشکر
از همکاری صمیمانه صدا و سیما و رسانه های استان،
اطالع رسانی در بحران ها را یکی از اصلی ترین راه های
جلوگیری از آسیب ها برشمرد و افزود :خوشبختانه
اصحاب رسانه در استان هم دیداری و شنیداری و هم
رسانه ها در فضای مجازی با اطالع رسانی به موقع
توانستند کمک شایانی به مدیریت سیالب ها داشته
باشند.
در ادامه ظهوریان ،کارشناس اقلیم و هواشناسی با
توضیح نمودار ها و سایت های مرتبط خالصه ای از
آخرین شرایط آب و هوایی و پیش بینی های بارندگی
در سوم فروردین ماه بیان داشت و افزود :در روزهای

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

تنها  23درصد ازحجم باران قابل ذخیره است

مدیر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :تنها
 23درصد ازحجم بارندگی های کشور قابل ذخیره است
و باقی آن تبخیر می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی" ،محمد عالیی" با اشاره به اینکه کشور ایران و
استان خراسان رضوی در مناطق خشک قرار گرفته اند
گفت :قرار گیری ایران در مناطق خشک چند مشخصه

دارد که از جمله آنها می توان به میزان بارش در ایران
اشاره کرد .میزان بارندگی در ایران یک سوم میانگین
بارندگی در جهان است.
وی با تاکید بر اینکه حجم تبخیر آب در ایران حدود
 72درصد و در خراسان رضوی بین  75تا  78درصد
است گفت :از هر میزان بارندگی تنها  23درصد آن
مدیریت و باقی آن تبخیر می شود.
عالیی اظهار کرد :ایران در کشوری با کمربندی خشک
قرار دارد که تغییرات بارندگی در آن از سالی به سال
دیگر متغییر است و باعث می شود گاهی سالی پر باران
و یا سال دیگر خشک باشد .قابل ذکر است که ایران
طی  24سال اخیر درگیر خشکسالی بوده است و سال
گذشته نیز در این خصوص بی سابقه بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اینکه از روز نخست مهر سال گذشته تا مهر
امسال را ،سال آبی می گویند گفت :در این بازه زمانی

ابتدایی هفته بارندگی های نسبتا زیادی در شهرهای
مشهد -کالت ،قوچان – نیشابور و سبزوار خواهیم
داشت که باید از هم اکنون تمامی پیش بینی های
الزم را داشته باشیم.
در این جلسه قزل سفلو ،از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد نیز ضمن بیان گزارشی از سیالب گلستان برخی
از تجارب بدست آمده از این واقعه را بیان داشت و
گفت :چون خراسان رضوی دارای شرایط خاص آب
و هوایی می باشد باید تمامی سدهای استان را آماده
برای ورود سیالب کنیم و پیش بینی الزم برای آورد
رودخانه ها به پشت سدها را از هم اکنون داشته باشیم.
در پایان این جلسه نیز اعضای حاضر نقطه نظرات و
پیشنهادات خود را بیان کردند و مقرر گردید تمامی
بخش های شرکت آمادگی کامل جهت بارندگی های
هفته جاری را داشته باشند و هماهنگی الزم نیز با
فرمانداران شهرستان های استان انجام گیرد.
حدود  129میلی متر بارندگی داشتیم که این میزان
از مهر  97تا فروردین  98حدود  203میلی متر بوده
است.
عالیی در خصوص اینکه رودخانه ها و حد بستر آن
مربوط به بیت المال است گفت :دستگاه های اجرایی
که باید حد بستر رودخانه ها را مشخص کنند وزارت
نیرو و شرکت آب منطقه ای است که متاسفانه به دالیل
زیادی نتوانسته طی  70سال گذشته به وظایف خود
عمل کند.همچنین به بسیاری از حریم رودخانه ها
تجاوز شده است که باید بازگشایی شود و ما با همکاری
سران سه قوه این مساله را حل خواهیم کرد.
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استاندار خراسان رضوی:

در آینده نزدیک مشکل سیالب در شهر مشهد نخواهیم داشت
استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد شایسته شرکت آب منطقه ای در
پیشگیری از وقوع سیالب گفت :با توجه به تمهیدات اندیشیده شده خراسان
رضوی کمترین خسارت را در بارندگی ها و سیل های اخیر داشته است و انشااهلل
به زودی مشکل سیالب در مشهد نخواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،علیرضا رزم
حسینی در بازدید از کال زرکش و اقدامات شرکت آب منطقه ای در این
زمینه افزود :یکی از مناطق بسیار پرخطر و سیل خیز کال زرکش است که طی
سال های گذشته بارها طغیان کرده و خسارات فراوانی وارد کرده بود.
وی ادامه داد :خوشبختانه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تدابیر خوبی را
برای اصالح این وضعیت اندیشیده است و مسیر کال زرکش تا کنون به طول 10
کیلومتر بازگشایی و الیروبی شده و دیواره های دائمی ساحلی نیز به زودی نصب
می شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به این که کال زرکش به سمت رودخانه
کشف رود می رود و کشف رود رودخانه ای به طول  260کیلومتر است ادامه
داد :امیدواریم با توجه به اقدامات بسیار مهم انجام شده حوزه شهر مشهد و
روستاهای اطراف آن از خطرات سیالب و خسارت های آن مصون بماند.
رزم حسینی همچنین با اشاره به وضعیت ییالقات اطراف مشهد گفت :در
 3هفته گذشته اقدامات خوبی در طرقبه و شاندیز برای مقابله با سیالب انجام شده و مسیر هایی که منجر به ایجاد سیالب و مانع از جاری شدن روان آب ها می شد  ،تخریب
شده و البته متاسفانه همچنان بسیاری از ساخت و ساز ها غیر مجاز و در حریم و بستر رودخانه وجود دارد که یکی از تهدیدات جدی طرقبه و شاندیز محسوب می شود.
استاندار خراسان رضوی با اظهار امیدواری برای این که همین کار خوبی که در کال زرکش صورت گرفته در منطقه طرقبه و شاندیز نیز انجام شود تصریح کرد :تا چند روز
آینده که احتمال جاری شدن سیالب وجود دارد مردم احتیاط الزم را داشته باشند و ما نیز در کنار سایر مسئوالن متعهد به انجام وظایف محوله در مقابل سیالب هستیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

اعتبارات بازگشایی ،الیروبی و رفع تصرف رودخانه های استان افزایش
می یابد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در حاشیه بازدید استاندار از عملیات بازگشایی کال
زرکش ،از نظر مساعد استاندار برای افزایش چندبرابری
اعتبارات بازگشایی ،الیروبی و رفع تصرف رودخانه های
استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در این زمینه گفت :با نظر استاندار
قرار شد اعتبارات برای الیروبی ،باگشایی و رفع تصرف
از بستر و حریم رودخانه های استان چند برابر شود.
وی افزود :رودخانه های شاندیز و طرقبه نیز باید
بازگشایی شود ،چرا که این مسیر ،مسیر گردشگری
است و در صورت جاری شدن سیل همانند بمب
ساعتی خواهد بود و این منطقه در برابر سیالب
به شدت آسیب پذیر است.
عالیی با بیان این که ما به دنبال شناسایی مسیل های
خطرناک و بازگشایی آن هستیم ،تصریح کرد :با کمک
نهادها و دستگاه هایی همچون هالل احمر ،راهداری،
فرمانداران و همه دستگاه های اجرایی ،رودخانه فاروب
رومان در نیشابور و بقیه رودخانه های خطرناک استان
به گونه ای مدیریت و بازگشایی شد که هیچ مشکلی
پیش نیامد.
وی یادآور شد :در کالت ،قوچان ،مشهد ،نیشابور،
ارتفاعات طرقبه و شاندیز ،سبزوار ،بردسکن ،خواف و
تایباد خوشبختانه با کاری پخته و عملیاتی به لطف
خدا هیچ آسیبی نداشتیم این در حالی است که طی
سال های گذشته تلفات زیادی در این مناطق داشتیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با تاکید

بر اینکه اولویت ما در شرایط فعلی بازگشایی حریم
و بستر رودخانه های استان است گفت :در روزهای
گذشته کال خطرناک زرکش را به سرعت بازگشایی
کردیم و تا کنون حدود  7کیلومتر بازگشایی شده و
امروز نیز استاندار محترم از روند بازگشایی کال بازدید
کردند.
وی افزود :این کال هر ساله بر اثر جاری شدن سیل
تلفات داشت اما امسال این کال به همراه کشف رود،
پاوا و سیاسک به گونه ای مدیریت و بازگشایی شد که
هیچ مشکلی نداشتیم .
عالیی با اشاره به برنامه های پیش رو در این زمینه
یادآور شد :طرح ما این است که رودخانه زشک از داخل
روستای زشک عبور کند و دو طرف آن راه رفت و
برگشت در نظر گرفته شود .این موضوع برای طرقبه و
شاندیز هم وجود دارد .این اقدام بزرگی است که قرار
شده در این زمینه از طرف استانداری به ما کمک شود.
وی اظهار کرد :از مردم خواهش می کنیم در
رستوران هایی که بستر رودخانه را تصرف کرده و
تخت هایی برای استفاده مردم گذاشته اند حضور
نیابند.

دوره بازگشت بارش های سال جاری در
استان خراسان رضوی  25ساله محاسبه
شده است

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت :دوره بازگشت بارش های سال
جاری در استان خراسان رضوی  25ساله محاسبه
شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،احمد قندهاری ضمن اشاره به اینکه پس از یک
دوره خشکسالی نسبتا طوالنی در استان امسال شاهد
بارش هایی هستیم که احتمال وقوع آنها  25ساله است
افزود :شاخص دوره بازگشت معیاری برای نشان دادن
میزان احتمال وقوع یک پدیده در یک سال است و هر
چه این احتمال کمتر باشد و یا به عبارتی هر چه مقدار
یک پدیده بیشتر باشد دوره وقوع آن طوالنی تر است.
خراسان رضوی پس از یک دوره طوالنی  18ساله که
سال آبی گذشته بدترین سال در  50سال قبل بود را
تجربه کرد.
وی ادامه داد :تا کنون میزان تجمعی بارش استان 220
میلیمتر بوده که با پیش بینی های انجام شده امید
است تا انتهای بهار همچنان این بارش ادامه داشته
باشد .
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت :رطوبت کافی در خاک که در
اثر بارش ها از ابتدای سال آبی وجود دارد باعث شده
است که بارش های بهاره به راحتی به رواناب و بعضا
سیالب تبدیل شود که این وضعیت در قسمت غرب و
جنوب غرب خراسان رضوی تا کنون از شدت بیشتری
برخوردار بوده است.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

خراسان رضوی به شدت در مقابل سیالب آسیب پذیر است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت:متاسفانه به دلیل تجاوز های مکرری که به حریم و
بستر رودخانه های استان شده است ،استان خراسان رضوی
به شدت در مقابل سیالب آسیب پذیر است .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد
عالیی ضمن بررسی تاثیرات بارش های اخیر در مناطق
مختلف استان افزود :آنچه امروز در منطقه زشک به چشم
می آید این است که با وجود آنکه در این منطقه سیالبی
جاری نشده است متاسفانه به دلیل تجاوز های مکرر به بستر
و حریم رودخانه تهدید هایی برای خانه های ساکنین ایجاد
شده است .وی افزود :در خراسان رضوی به شدت در مقابل
سیالب آسیب پذیر هستیم زیرا تکالیف را انجام نداده ایم
و برخی افراد نیز از این شرایط سوء استفاده کرده اند .باید
توجه داشت هر کسی که به حریم و بستر رودخانه تجاوز
می کند هم زمان هم به حقوق همه مردم تجاوز می کند و
هم امنیت و سالمت مردم را به خطر می اندازد .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای با اشاره به این که رودخانه یک موجود
زنده است تصریح کرد :رودخانه ها یک بستر و یک حریمی دارند که برابر قانون تعیین و حفاظت از این حریم و بستربه عهده شرکت آب منطقه گذاشته شده و و در  60سال
اخیر این حریم و بستر ها یا به درستی تعیین و عالمت گذاری نشده و یا حفاظت مناسبی صورت نگرفته است .متاسفانه برخی از افراد از غیبت وحضور کم رنگی حاکمیت
سوء استفاده کرده و حریم و بستر ها را تصرف کردندو در بسیاری از موارد حتی از رودخانه چیزی باقی نگذاشته اند .عالیی با اشاره به این که رودخانه  ،خانه آب است گفت:
ما نمیتوانیم به صاحبخانه تکلیف کنیم چرا در خانه خودت هستی .درسیالب شیراز دیدیم که رودخانه به شهر شیراز تجاورز نکرد اما به دلیل خشکسالی چند ساله حریم و
بستر رودخانه تصرف شده بود و وقتی سیالب جاری شد ،دیگر رودخانه ای برای مهار آب وجود نداشت .وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی و اطالع رسانی به مردم برای کمک
به حل معضل تجاوز به حریم و بستر رودخانه ادامه داد :مردم نباید تخلف تجاوز به حریم و بستر رودخانه را تایید کنند و به عنوان مثال نباید در تختی که در بستر رودخانه
گذاشته شده مستقر بشوند .ضمن این که ما هم به عنوان نماینده حاکمیت با تجاوز به رودخانه ها برخورد می کنیم .آنچه طی روزهای گذشته در زشک قابل مشاهده بود این
بود که در این منطقه ما سیالب نداشتیم بلکه یک آب معمولی بود که به دلیل تجاوز به حریم و بستر رودخانه  ،آب وارد جاده شده بود و منازل مردم را تهدید می کرد و جاده
بسته شده بود .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به این که در استان نقاط بسیار خطرناکی از نظر جاری شدن سیالب داریم افزود :از همه بدتر منطقه
ییالقی طرقبه و شاندیز است که به بهانه های مختلف به رودخانه تجاوز صورت گرفته است .وی به نکته جالب توجهی اشاره کرد و گفت :در نیشابور در حریم رودخانه فاروب
رومان متاسفانه  3دانشگاه ساخته شده .این در حالی است که دانشگاه حرمت و قداستی دارد.در دانشگاه مهندسی نیشابور که در بستر رودخانه ساخته شده علوم مهندسی
تدریس می شود و این قابل قبول نیست و اخالق نیز اجازه چنین حرکتی را نمی دهد .متاسفانه در شهر نیشابور رودخانه بزرگ فاروب رومان پس از ورود به شهر ناپدید می
شود و در حد یک کانال آب باقی می ماند و ما باید این را بازگشایی کنیم زیرا پتانسیل باالیی برای ایجاد سیل و فاجعه انسانی دارد .وی با اشاره به این که طی سیالب های
اخیر خوشبختانه خسارت زیادی ایجاد نشد و این به لطف عملکرد هماهنگ و هوشمندانه همه مدیران مرتبط بود ادامه داد :قبل از وقوع سیالب ها ستاد مدیریت بحران در
همه شهر های استان تشکیل شد و خوشبختانه با وجود بارندگی ها سنگین حتی یک کشته و مجروح نداشتیم و این موفقیت هدیه تالش استاندار و فرمانداران و دادستان
های محترم و مدیران شرکت آب منطقه ای به مردم بود.

 ۵سد استان خراسان لبریز شد /برای جلوگیری از خطر دریچه ها باز می شود
عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:
با تشکیل ستاد مدیریت بحران در استانداری خراسان
رضوی به ریاست استاندار و در شهرستان ها به مدیریت
فرمانداران از 48ساعت گذشته رفتار رودخانه های
استان بر اثر بارندگی در حال رصد ،مدیریت و کنترل
است .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،عالیی در گفت گو با صدا و سیمای
استان افزود :سیالبها همه کنترل و مدیریت شده است
و خطر جدی وجود ندارد .با ایجاد  60مترمکعب سیالب
در این رودخانه تاکنون 15مترمکعب آن به ایستگاه
تغذیه مصنوعی نیشابور هدایت شده اما بقیه آن به جاده
دسترسی دانشگاه نیشابور و بخشی از تاسیسات برق در
این منطقه آسیب زده و آسیبی متوجه مردم شهر نبوده
است .هم اکنون سدهای یام در سبزوار ،چالی دره در
مشهد و کمایستان در جغتای ،نسر در تربت حیدریه،

قره تیکان و چهچهه در کالت پر از آب شده است؛ بند
گلستان نیز اگر چه در تصرف آب منطقه ای خراسان
رضوی نیست اما هیچ گونه تهدیدی متوجه سازه آن
نیست .با پر شدن ظرفیت سدها دریچه های آن برای
جلوگیری از سرریز شدن آب باز می شود.

5
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آمادگی کامل برای مواجهه و مدیریت سیالب ها را داریم
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،در مراسم دیدار
نوروزی مدیر عامل با کارکنان این شرکت
وی با تبریک ایام نوروز و عید مبعث که
هم طبیعت زنده شده است و هم جان و
دل ها؛ ضمن اشاره به بارندگی های اخیر
گفت :پس از سال ها خشکسالی ،امسال
بارندگی های خوبی داشتیم هرچند در
مناطقی سیالب به وجود آمد؛ اما سیالب
بهتر از خشکسالی است و انشاهلل با کمک
و یاری همگی شما بتوانیم مسایل را به
خوبی حل کنیم و آمادگی کامل جهت مواجهه و
مدیریت بارش ها و سیالب های احتمالی را داریم.
"عالیی" بازگشایی و ساماندهی کشف رود در سال
های گذشته را اقدام شایسته دانست که در مهار
سیالب اخیر مشهد نقش بسزایی داشته است و از تمام
دست اندرکاران تشکر کرد ،همچنین تهیه و تنظیم
سند بروز آب استان برای  37محدوده مطالعاتی را
اقدام شاخص این شرکت برشمرد.
وی در خصوص پرداخت های سال  97گفت :با
همکاری و همت اعضای هیات مدیره ،معاونان ،مدیران
و کارشناسان توانستیم به تعهد خود عمل کنیم و
با شناسایی درست منابع دریافت ها انجام شد و
پرداخت ها صورت پذیرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برنامه
کاری این شرکت را در سال  98سنگین و سخت اعالم
کرد.
وی با اشاره به اینکه منابع انسانی ارزشمند ترین دارایی
هر نهاد است گفت :در حوزه منابع انسانی مدیریت
مشارکتی مبنا و اساس کار خواهد بود ،جلسات پیوسته
مدیران و کارشناسان و نظرسنجی از همکاران در

در سال  98باید اولین شرکت تمام
الکترونیک کشور باشیم
عالیی گفت :در سال  98حرکت ما به
سمت شرکت تمام الکترونیکی است ،در
صورت تحقق این هدف شفافیت ایجاد می
شود و زمینه فساد از بین می رود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
با اذعان بر اینکه در حوزه طرح و توسعه
باید تمامی طرح ها تا آخر تیرماه تحویل
وزارت خانه شود تا بتوانیم ردیف بودجه
بگیریم تاکید کرد :ضروری است طرح
اولویت است ،باید شاهد افزایش رضایت شغلی باشیم.
عالیی با تاکید بر مشخص شدن کارراهه های شغلی از
همکاران خواست طبق آن آموزش های خود را پیگیری
کنند.
وی با اشاره به اینکه در سال  97نیروی جدیدی به
شرکت اضافه نشد گفت :در سال جدید نیز نیروی
جدید نخواهیم داشت مگر به ضرورت ،و با جدیت
پیگیر سالمت اداری هستیم.
عالیی گفت :برنامه ما در سال  98برای حوزه
بهره برداری این است که همه چاه ها به کنتور حجمی
مجهز شوند ،تمامی کنتورها بروز و مانیتورینگ باشد
و حداقل  700میلیون متر مکعب اضافه برداشت
چاه ها کم شود.
عالیی با تشریح هدف این شرکت در خصوص مهندسی
رودخانه ها گفت :باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری
برای بازگشایی رودخانه ها و تاکید ایشان به قوه قضائیه
و همراهی مجلس الزم است از فضای به وجود آمده و
از عزم ایجاد شده برای بازگشایی و رفع تصرفات نهایت
استفاده را ببریم و باید رودخانه طرقبه بازگشایی شود.
در این راستا برون سپاری راهکار ما خواهد بود.

انتقال آب از دریای عمان با مطالعات کامل و آینده
پژوهی انجام شود تا انشاهلل آن را آغاز کنیم؛ چراکه
مشهد با جمعیت روبه رشد نیازمند اجرای این طرح
است و نمی توان آن را کنار گذاشت.
از ظرفیت نهادهای مدنی استفاده می کنیم
محمد عالیی با اشاره به ساخت دو دانشگاه نیشابور در
بستر و حریم رودخانه ،این معضل را ناشی از استفاده
نکردن از ظرفیت تشکل ها و نهادهای مدنی و عدم
نظارت بر عملکرد مدیریت دانست و گفت :از ظرفیت
نهادهای مدنی به نحو مطلوب استفاده می کنیم.
عالیی گریزی به آورد  35میلیارد متر مکعب آب در
خوزستان زد و گفت :اگر در خوزستان سد ساخته
نمی شد االن تمام این استان به زیر آب رفته بود ،باید
منتقدان سدسازی پاسخگو باشند.
وی از کارشناسان خواست در فضای مجازی حضور
فعال داشته باشند و از عملکرد وزارت نیرو دفاع کنند،
اقدامات موثر و خوب را بیان کرده و با جو ناامیدی
که ایجاد شده مقابله نمایند و بدون هیچگونه برداشت
و اغراض شخصی در راستای تنویر افکار عمومی گام
بردارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

باتوجه به سدهای ساخته شده در استان هدر رفت آب نخواهیم داشت /رودخانه ها رگ های زمین اند
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
با توجه به  ۳۵سد ساخته شده در استان هدر رفت آب
نخواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در خصوص وضعیت ذخیره سازی
آب در استان عنوان کرد :ما با دو اصطالح در خصوص
وضعیت سد ها رو به رو هستیم که یکی ظرفیت سد
یعنی میزان آبی که در آن جمع می شود است و
دیگری سدی است که میتوان آب را در آن ذخیره کرد.
وی افزود:ظرفیت سد های استان حدود یک میلیاردو و
 ۵۷۰میلیون متر مکعب و حجم قابل تنظیم آن ۹۰۰
میلیون مترمکعب است.
عالیی خاطر نشان کرد :با وجود  ۳۵سد ساخته شده
در استان و اقدامات شاخصی که در این زمینه صورت
گرفته قطره ای آب هدر نخواهد رفت و آبی که در کشف
رود جاری است در طول  260کیلومتری این رودخانه
دشت های مشهد ،آق در بند ،نریمانی و سرخس را
مشروب می کند که ثمره بسیار خوبی بر تغذیه آبخوان

های زیر زمینی این مناطق دارد.
وی در خصوص اینکه اگر این سد ها
وجود نداشتند تخریب گسترده ای شکل
می گرفت افزود :حجم آب ذخیره در
سد دوستی در بهمن ماه گذشته به
 ۱۴۸میلیون مترمکعب رسید که از
این میزان  ۴۸میلیون مترمکعب قابل
برداشت بوده که نیمی از آن نیز سهم
ترکمنستان بوده است .ولی در حال
حاضر حجم سد دوستی  414میلیون
متر مکعب می باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
برایر پروتکل مرزی حجم آب ایران حقابه مرزی است
که بنابر قانون باید آن را ادا کنیم.
رودخانه ها رگ های زمین اند
وی با تاکید بر اینکه رودخانه ها رگ های زمین اند
اظهار کرد :به حریم رودخانه ها تجاوز نکنیم چرا

که باعث برهم خوردن امنیت و خساراتی چون سیل
خواهد شد.
وی تاکید کرد :هرچند امسال بارندگی مناسبی داشته
ایم ،اما نباید هیچ گاه شیوه مصرف صحیح آب را
فراموش کنیم و سازگاری با کم آبی یک راهبرد مهم
برای ما می باشد.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

پیشگیری از وقوع سیل بسیار سخت و سنگین است
همچنین کال سیاسک از ارتفاعات
شمالی به سمت کشف رود می رود که
در آن منطقه ساخت و ساز انجام شده و
اگر آب جاری شود حتما خانه ها تخریب
میشود.
وی ادامه داد :ما برنامه ریزی کردیم
که در صورت جاری شدن سیل ،آب را
منحرف کنیم ولی متاسفانه شاهد این
هستیم که در مسیر رودخانه سیاسک
ساخت و ساز انجام شده و حتی
مسجد در بستر رودخانه ساخته شده
و هماهنگ کردیم که اگر شدت بارش
از حدی بیشتر شود برخی از منازل و

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت :به دلیل
گستردگی کار و نبود اعتبارات الزم،
حل مشکالت پیچیده و سنگین است اما
خوشبختانه باید بگوییم که با همدلی و
حضور همه مدیران استان و به خصوص
مدیران شرکت های آب منطقه ای
خراسان رضوی کمترین میزان خسارت
در مقابل سیالب را داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه
سیمای استان ادامه داد :امسال حتی
یک ریال برای الیروبی رودخانه ها اعتبار نداشتیم اما
بدون اعتبار ،کار مطالعات رودخانه ها را انجام دادیم و
این اقدام بسیار زیر بنایی برای پیشگیری از سیل است.
محمد عالیی در پاسخ به اینکه تا چه حد باید نگران
وقوع سیل در مشهد باشیم گفت :با توجه به اینکه
میزان آسیب پذیری ما در مقابل سیالب در شهر مشهد
باالست باید نگرانی زیادی در این خصوص داشته
باشیم 28هزار و  603کیلومتر طول رودخانه ای استان
خراسان رضوی است که حدود  334کیلومتر آن در
داخل شهرهای بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه سال های طوالنی نسبت به
رودخانه ها بی توجه بوده ایم عنوان کرد :شرکت آب
منطقه ای اصلی ترین نهادی است که باید از رودخانه
ها حفاظت کند اما در70سال گذشته به دالیل مختلف
این حفاظت به درستی انجام نشده گرچه وضعیت
استان ما نسبت به کل کشور مطلوب تراست.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
تاکید بر اینکه مسیر کشف رود با کمک همه نهاد ها
به طول  75کیلومتر باز گشایی شد گفت :با توجه به
بارندگی های اخیر اگر مسیر کشف رود بازگشایی نشده

بود خطر جدی برای ساکنین مناطق اطراف ایجاد می
کرد.
عالیی افزود :کال زرکش از جمله مناطق بسیار پر خطر
مشهد است و قابل باور نیست که در داخل منطقه
شهری چنین وضعیت نامطلوبی داشته باشیم .قابل
ذکر است که صبح روز گذشته شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی بین جاده جدید و قدیم قوچان در یک
کار ضربتی کال زرکش را بازگشایی کرد.
وی افزود :با توجه به اینکه در مدت زمان کم و با توجه
به حجم نگرانی ما در خصوص سیل نمی توانستیم کار
دقیق و اصولی انجام دهیم این حجم از کار ضربتی کافی
بود.ازابتدا فروردین ماه جاری در کنار سایر سازمان ها
سخت درگیر بودیم تا بتوانیم خطرات احتمالی را رفع
کنیم و فعالیت های زیادی نیز در این زمینه انجام شد.
انسجام مدیریتی خوبی در استان وجود دارد
مدیر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به اینکه انسجام مدیریتی خوبی در استان وجود دارد
گفت:همه مدیران کامال آمادگی مدیریت بحران را
دارند .نقاط آسیب پذیراستان مشخص و بازگشایی و
کال زرکش نیز برای گذر سیل آب آماده شده است.

برخورد شدید با متصرفین حریم رودخانه ها مهمترین ماموریت سال  98شرکت آب
منطقه ای است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت :مهمترین ماموریت سال  98شرکت آب منطقه
خراسان رضوی برخورد شدید با متجاوزینی است که
با تصرف حریم و بستر رودخانه ها هم اموال عمومی را
غصب کرده اند و هم خطرات زیادی برای مردم ایجاد
کرده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با اشاره به این که برابر قانون
تعیین حدود حریم و بستر رودخانه ها بر عهده
شرکت های آب منطقه ای و وزارت نیرو است افزود:
در  70سال گذشته به دالیل مختلف و بی توجهی همه
نهاد ها بخش آب هم نتوانسته طبق قانون حدود و
حریم رودخانه ها را تعیین و از آن به درستی حفاظت
کند.
وی ادامه داد :به عنوان متولی شرکت آب استان

و دبیر کارگروه سیل استان از بی توجهی ها ی 70
سال گذشته عذر خواهی می کنم اما بر اساس منویات
مقام معظم رهبری و تصمیمات بسیار خوبی که سران
سه قوه گرفته اند جلساتی برگزار شد و سال  98قطعا
سال سختی برای متخلفان و متصرفین حریم و بستر
رودخانه ها خواهد بود.
عالیی تاکید کرد :آب منطقه ای به عنوان متولی
این حوزه به طور جدی وارد رفع تصرف حریم و بستر
رودخانه ها شده و ما حدود رودخانه ها را سند مالکیت
گرفتیم در چند روز گذشته هم کارهای بزرگی در
این زمینه انجام شده و بسیاری از حریم ها و بستر ها
مشخص و حتی آزاد سازی شده که از جمله میتوان
به اقدام بزرگی که در کال زرکش اتفاق افتاد و ظرف
حدود 5روز کامال بازگشایی شد اشاره کرد.

خانه ها حتما باید تخلیه شود.
عالیی در پاسخ به اینکه چرا تا کنون نظارت جدی
در این زمینه وجود نداشته است عنوان کرد :قانون
صراحت دارد که رودخانه ها اموال مردم و بیت المال
است و نهادی که باید عرض بستر و حریم رودخانه ها
را مشخص کند شرکت های آب منطقه ای هستند .در
 70سال گذشته شرکت های آب منطقه ای به هزاران
دلیل به این وظایفشان عمل نکردند ولی هم اکنون
اراده جدی در شرکت وجود دارد که تصرف حریم و
بستر رودخانه با قاطعیت پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه ما باید بخش خصوصی را وارد کار
کنیم گفت :مدیران باید صداقت و هنرالزم را از خود
نشان دهند تا بخش خصوصی برای ورود به کار رغبت
داشته باشند.
عالیی در پایان اظهار کرد :تمام نقاط حادثه خیز
استان شناسایی شده اما بدترین نقطه حادثه خیز ما
در رودخانه فاروب رومان نیشابور است .در مشهد ظرف
 11ساعت  33میلیمتر بارندگی داشتیم که به خوبی
مدیریت شد.
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ترسالیهای اخیر را نمیتوان پایان خشکسالی های  35ساله دانست /رشد بی رویه جمعیت مشهد یک تهدید
جدی برای تأمین آب شرب خواهد بود
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
جلسه با شورای شهر مشهد به ارائه گزارش در مورد
مدیریت آب مشهد ،تهدیدها و فرصت ها در بخش
مدیریت آب استان و بخصوص کالنشهر مشهد پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی ضمن تبریک سال نو و اعیاد
شعبانیه گفت :دشت مشهد با مساحت حدود 600
کیلومتر مربع در حوزه نیمه خشک قرار دارد و میانگین
بارش در آن حدود 270میلیمتر در سال است .وی با
اشاره به رشد جمعیت در  60سال گذشته اظهار داشت:
بر مبنای اولین آماربرداری که در سال  1335در کشور
انجام شده ،جمعیت مشهد حدود  248هزار نفر بوده
که نسبت به جمعیت کل استان 16 ،درصد جمعیت در
شهر مشهد ساکن بوده اند ،در آخرین آماربرداری در
سال  95بدون افزایش و توسعه زیر ساخت در مشهد
این عدد به  53درصد رسیده است .با توجه به مطالعات
انجام شده در راستای پایداری شهر در حوزه آب ،با
توجه به منابع آبی ،جمعیت شهر بایستی بین  700تا
 800هزار نفرباشد.
عالیی با اذعان به شرایط فوق بحرانی وضعیت آب
مشهد اعالم کرد :سرانه آبی هر فرد بایستی کاهش
پیدا کند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
ادامه به معرفی منابع آبی کالنشهر مشهد پرداخت و
گفت :برای تامین آب شهر مشهد  457حلقه چاه در
دشت حفر شده که حجم آب تخصیص داده شده از
این چاه ها به کالنشهر مشهد حدود  218میلیون متر
مکعب است 4 .سد بزرگ دوستی ،کارده ،طرق و ارداک
ساخته شده که میانگین آب تخصیص داده شده از
این سدها برای آب شرب مشهد حدود  180میلیون
مترمکعب در سال است .بغیر از این موارد  1چشمه
در اندرخ و  2رشته قنات ،منابع آبی ما را تشکیل
می دهند.
در ادامه محمد عالیی به تهدیدهای پیش رو درحوزه
تامین آب شهری پرداخت و اظهار داشت :منابع آب
سطحی به دلیل طبیعت و وضعیت آب و هوایی ما،
حجم پایداری ندارد که بتوان روی آن حساب کرد
بعنوان مثال سد دوستی با ظرفیت  1میلیارد و 200
میلیون متر مکعب که  70درصد آب شرب شهر مشهد
را تأمین می کرده است ،در سال گذشته در دوره زمانی
مشابه با اکنون فقط  300میلیون مترمکعب آب داشته
است و تا آخر سال به  148میلیون رسید که فقط 48
میلیون آن قابل برداشت بود.
وی تهدید دوم را متوجه آب های زیر زمینی دانست
و گفت :مشهد نمونه توسعه ناپایدار در  70-80سال
گذشته بوده و حتی با وجود بارندگی ها ،سالی 80
سانتیمتر افت داریم .در مشهد سالی  180میلیون متر
مکعب از ذخایر آبخوان های زیرمینی اضافه برداشت
می کنیم .سالی به طور متوسط حدود  1لیتر از آب
چاه ها کم می شود که این نیز مشکالت کیفیت و
شوری آب را در بر دارد.
وی راهکار اصلی را سازگاری با خشکسالی دانست و
اذعان داشت :کاهش مصرف باید در دستور کار قرار

گیرد .عالیی ضمن اشاره به بارندگی های اخیر و فرصت ایجاد شده برای مدیریت بحران آب عنوان کرد :سال
گذشته برنامه تأمین آب شهر مشهد بدون دوستی تهیه شده و  690میلیارد تومان اعتبار از دولت درخواست شده
و الزم است عزیزان در استانداری و شورای شهر پیگیر این مهم باشند .الزم است با افزایش جمعیت شهر مشهد و
مهاجرت به این شهر مقابله شود.
محمد عالیی اهداف اصلی آب منطقه ای در سال جدید را اینگونه بیان کرد :مدیریت آب در سال جاری باید حل
شود .رودخانه ها و حریم بستر آنها توسط هیچ فرد حقیقی و حقوقی تصرف نخواهد شد .وی با اشاره به وجود 150
میلیون مترمکعب پساب اظهار داشت  :الزم است پساب با استاندارهای زیست محیطی تصفیه شود و با منابع آب
شیرین در غرب مشهد جایگزین شود در این زمینه به همکاری بخش خصوصی نیز نیاز داریم.
وی در انتها از شهردار و مهندس یعقوبی و نیز سایر معاونین شهرداری ،فرمانداری ،راهداری و سایر ارگان ها که در
مدیریت سیالب ها طی بارش های اخیر همکاری داشتند ،تشکر کرد.

آغاز مانیتورینگ چاهها توسط شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی خبر
از آغاز مانیتورینگ چاهها در استان را داد و گفت :ما به
عنوان اولین شرکت در کشور خواهیم بود که کل چاهها
را به صورت آنالین رصد مینماییم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی اظهار کرد :بر این اساس و به
منظور نظارت دقیق بر چاههای استان میتوانیم از راه
دور میزان مصرف کنتورها را قرائت کرده و در صورت
لزوم فرمان قطع مصرف را صادر کنیم ،همچنین با این
روش حجم مصرفی از راه دور مشخص شده و مدیریت
بهره برداری ارتقا پیدا میکند.
وی با اشاره به این که هدف این کار مدیریت آنالین
بهره برداری از منابع آب در بخش شرب و کشاورزی
و صنعت است ،افزود :اجرای زیر ساختها از سال قبل
آغاز شده و بروز رسانی کنتورها و مودمها همچنان
ادامه خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
همچنین گفت :با توجه به سیالب های اخیر نیاز به
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در خصوص
اقداماتی که دولت به ویژه وزارت نیرو ،برای مدیریت

سیالب های اخیر انجام داده است ضروری است.
محمد عالیی افزود :مدیران و همکاران شرکت آب
منطقهای استان خراسان رضوی به صورت شبانه روزی
با اقدامات موثری توانستند سیالبها را با کمترین
خسارت و بدون هیچ گونه تلفات جانی پشت سر
بگذارند و امیدواریم در سیالب های پیش رو نیز با
وجود همبستگی و تعامل و حضور آگاهانه مردم به
بهترین نحو مدیریت نماییم.
وی با اشاره به اینکه سیالبهای این چند روزه به
عنوان یک فرصت برای بخش آب کشور بود ،چراکه
توان فنی و اجرایی این حوزه بیشتر برای مردم و
مسئولین مشخص شد ،تصریح کرد :باید اطالعات و
آمار را به صورت دقیق برای مردم تشریح کرد و با توجه
به بارندگیهای اخیر برخی از افراد جامعه این دیدگاه
را پیدا کردهاند که مشکل کمبود آب با این بارندگی ها
حل شده است؛ اما این تصور غلط است و باید این آب
را برای سال های بعد که مشخص نیست بارندگی ها
چگونه خواهد شد ذخیره نماییم.
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هفت سد و بند در شهرستان های استان سرریز شدند /طغیان رودخانه
در کالت
هرچند بارش های سیلآسای فروردینماه امسال
در سطح شهرستانهای استان خراسان رضوی
خسارتهای بسیاری به بخشهای مختلف وارد کرد
اما این بارشها موجب شد بسیاری از رودخانههایی
که سالها در آنها آبی جاری نبود ،دوباره جان بگیرند
و از سویی میزان ذخیره سدها نیز افزایش یافت .در
همین خصوص مدیر امور سدها و تاسیسات آبی شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی گفت :تاکنون سد یام و
کمایستان در منطقه جغتای سبزوار ،سد سده خواف،
سد استای تایباد ،بند گلستان که متولی آن آستان
قدس است ،سد دولتآباد در چناران و بند چشمه سبز
که متولی آن خود مردم هستند ،سریز شدهاند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رضا نوروززاده بیان کرد :همچنین سد فریمان،
قره تیکان ،چهچه و چالیدره در آستانه سرریز شدن
هستند.
وی ادامه داد :تاکنون هیچ گونه آسیبی به سدها وارد
نشده و در این خصوص مشکل و نگرانی خاصی نداریم.
مدیر امور سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی افزود :هرچند سدهایی که از نظر حجم
قابلیت ذخیره آب بیشتری دارند ،حدود  16سد هستند
ولی در مجموع بالغ بر  32تا  33سد در سطح استان
خراسان رضوی وجود دارد.
وی بیان کرد :در حال حاضر  622میلیون مترمکعب
ذخیره آب داریم که حدود  40درصد مخازن استان پر
و  60درصد دیگر از ظرفیت مخازن نیز خالی هستند.
نوروززاده همچنین حجم مخازن کل سدهای استان
خراسان رضوی را یک میلیارد و  250میلیون
متر مکعب اعالم کرد و گفت :در سدهایی که برای
تامین آب شرب هستند از جمله سد دوستی ،طرق،
کارده و ارداک حجم مخزن به اندازهای هست که
بتوانند سیالب پیش رو را ذخیره کنند و هنوز ظرفیت
دارند.
وی در خصوص وضعیت سد دوستی عنوان کرد :در
حال حاضر حجم سد دوستی  436میلیون متر مکعب
است و تاکنون حدود  39درصد مخزن پر شده و باقی
خالی است .این گنجایش خیلی خوبی است تا بتوانیم
حجم بیشتری از سیالب را که از باالدست میآید و در

حال حاضر  100مترمکعب بر ثانیه است ،ذخیره کنیم.
طغیان رودخانه در شهرستان کالت
در ادامه مدیر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی گفت :تاکنون فقط در
شهرستان کالت رودخانهها طغیان کردهاند و در باقی
شهرها رودخانهها سیالبی بوده اما حالت طغیان نداشته
است.
محمد رضا صادقیفر افزود :طول کل رودخانههای
اصلی استان خراسان  28هزار و  603کیلومتر است که
از این میزان  534کیلومتر داخل شهرها و  28هزار و
 69کیلومتر در خارج شهرها هستند.
وی افزود :از طول  534کیلومتر رودخانههایی که داخل
شهرها هستند تاکنون  210کیلومتر آن مطالعه شده

ارسال کمک های شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی به
مناطق سیل زده استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،کمک های همکاران این شرکت برای هموطنان
عزیز گلستان ارسال گردید .مسعود محمدی ،معاون
منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی شرکت ضمن ابراز
تاسف از خسارت های وارده از سیالب های اخیر به
هم میهنان ،ارسال این اقالم را در راستای جبران
بخشی از خسارت ها و ابراز همدردی با مردم میهمان
نواز استان گلستان برشمرد .محمدی مجموع این اقالم
را به ارزش  ۱۵۰۰میلیون ریال و شامل اقالم خوراکی،
البسه ،لوازم بهداشتی ،کفش و دیگر لوازم مورد نیاز
اعالم شده توسط شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان
کرد .همچنین دو دستگاه لجن کش و یک دستگاه
لودر نیز برای کمک به مردم این استان به شهر های
گمیشان و آق قال ارسال گردید .همکاران شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی یک تا ده روز از حقوق خود
را برای این امر خداپسندانه اختصاص دادند .و گروهی
نیز برای امداد رسانی اعزام شدند.
گزارش تصویری

است.
صادقیفر در خصوص وضعیت تصرف حریم بستر و
حریم رودخانهها گفت :براساس وظیفه قانونی در این
خصوص اقدام و اخطاریههایی صادر و رفع تصرف هم
شده است.
وی اظهار کرد :مساحت اراضی بازگشایی شده حریم
رودخانهها طی سالهای اخیر در داخل شهرها 325
هکتار و همچنین مساحت اراضی واقع در بستر داخل
شهر  836هکتار است.
صادقیفر افزود :از نظر آمار مقایسهای در خصوص
عملکرد بازگشایی و رفع تصرف اراضی بستر طی سال
گذشته در کل کشور  2هزار و  114هکتار و در استان
خراسان  489هکتار ،در سال  95در کل کشور یکهزار
و  400هکتار و در خراسان رضوی نیز  730هکتار و
در سال  94نیز در کشور یکهزار و  965هکتار و در
این استان  917هکتار بازگشایی و رفع تصرف اراضی
بستر صورت گرفته که این نشان میدهد عملکرد
خوبی داشتهایم ولی به علت گستردگی رودخانهها و
مشکالت اعتباری سالهای اخیر مقداری با مشکل
مواجه شدهایم.
وی بیان کرد :در همه رودخانههای استان خراسان
رضوی عملیات الیروبی و بازگشایی حریم و بستر
رودخانهها انجام شده و فعالیت گسترده بوده است.

دیدار نوروزی رئیس اداره منابع آب سرخس با
نمایندگان کشاورزان

گزارش تصویری

مانیتورینگ چاه ها
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کنترل و پخش سیالب ها ی کشف رود در انهار سنتی سرخس

رئیس اداره امور منابع آب سرخس گفت :باتوجه
به بارندگی های بسیار خوب در سطح شهرستان
وسرشاخه های رودخانه کشف رود وجاری شدن
سیالب و روان آب ها در این رودخانه پرسنل این اداره
ضمن آماده باش و رصد دبی رودخانه اقدام به تنظیم
سردهانه ها وپخش ایمن بخشی از سیالب ها در انهار
سنتی سرخس نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عبادی نژاد در ادامه عنوان نمود :دیدگاه ما به
سیالب در وهله اول کنترول ودر وهله دوم استفاده از
آن می باشد به همین منظور این اداره در سال گذشته
با همکاری قرارگاه پیشرفت وآبادانی سپاه پاسداران
بخش عمده ای از انهار سنتی را الیروبی واحیاء نمود
که ثمره آن استفاده حداکثری سیالب های امسال بود.
وی تصریح کرد :درحال حاضر با توجه به دبی رودخانه
تا 15متر مکعب آب تنظیم شده از طریق  3نهر
اصلی نوروزآباد  ،انقالب ومظفری به دشت سرخس
انتقال و پخش می شود که با انتقال این سیالب ها
از طریق انهار سنتی ضمن استفاده کشاورزان باعث
تغذیه آبخوان دشت سرخس وصرفه جویی از برداشت
آب های زیر زمینی می شودکه متعاقب آن باعث
خاموشی چاه های عمیق وصرفه جویی درمصرف برق
را به دنبال دارد..
عبادی نژاد درپایان از تالش وکوشش پرسنل اداره
منابع آب سرخس که با حضورشبانه روزی در دشت

سرخس وآق دربند سیالب را کنترل نمودند ونگذاشتند
تا خسارتی به کشاورزان واراضی حریم رودخانه وارد
شود صمیمانه سپاسگذاری نمود واظهار امیدواری
نمود که ان شاءاهلل در سال جاری بتوانیم باهمکاری
کشاورزان ودستگاه های دولتی الیروبی انهار سنتی را
به اتمام برسانیم.

گزارش تصویری

عملیات نقشه برداری محدوده صمدآباد جهت
احداث بند وانحراف مسیر سیالب

گزارش تصویری

بازدید بخشدار مرکزی به همراه رئیس اداره
منابع آب سرخس از آسیب دیدگان سیالب

گزارش تصویری

مانور و تنظیم دریچه های سر دهانه نوروزآباد
سرخس برای تنظیم و استفاده از سیالب های
کشف رود از طریق نهر سنتی نوروزآباد

گزارش تصویری

همکاری اداره منابع آب سرخس با ستاد بحران
شهرستان در بازگشایی پل و آبنمای روستای
پسکمر

گزارش تصویری

بازدید مسئولین شرکت 97/1/18

گزارش تصویری

تقدیر از جوانان در روز جوان -امور منابع آب
مشهد

گزارش تصویری

سیل  -98/1/7شاندیز

گزارش تصویری

آزاد سازی کال زرکش 98/1/19
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مالنصرالدین چگونه بازاریابی می کرد …؟!؟
مال نصرالدین هر روز در بازار گدایی میکرد و مردم با نیرنگ و حماقت او را دست میانداختند.
دو سکه به او نشان میدادند که یکی شان طال بود و یکی از نقره .اما مال نصرالدین همیشه سکه
نقره را انتخاب میکرد .این داستان در تمام منطقه پخش شد .هر روز گروهی زن و مرد میآمدند
و دو سکه به او نشان می دادند و مال نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب میکرد .تا اینکه مرد
مهربانی از راه رسید و از اینکه مال نصرالدین را آنطور دست میانداختند ناراحت شد .در گوشه
میدان به سراغش رفت و گفت :هر وقت دو سکه به تو نشان دادند سکه طال را بردار .اینطوری
هم پول بیشتری گیرت میآید و هم دیگر دستت نمیاندازند .مال نصرالدین پاسخ داد :ظاهرا ً حق
با شماست اما اگر سکه طال را بردارم دیگر مردم به من پول نمیدهند تا ثابت کنند که من احمق
تر از آنهایم .شما نمیدانید تا حاال با این کار چقدر پول گیر آوردهام.

زندگی دنیا شما را نفریبد
چوپانى به مقام وزارت رسید .هر روز بامداد بر مىخاست و كلید بر مىداشت و درب خانه پیشین خود باز مىكرد و ساعتى را در خانه چوپانى خود
مىگذراند .سپس از آنجا بیرون مىآمد و به نزد امیر مىرفت .شاه را خبر دادند كه وزیر هر روز صبح به خلوتى مىرود و هیچ كس را از كار او آگاهى نیست.
امیر را میل بر آن شد تا بداند كه در آن خانه چیست .روزى ناگاه از پس وزیر بدان خانه در آمد .وزیر را دید كه پوستین چوپانى بر تن كرده و عصاى
چوپانان به دست گرفته و آواز چوپانى مىخواند .امیر گفت« :اى وزیر! این چیست كه مىبینم؟»
وزیر گفت« :هر روز بدین جا مىآیم تا ابتداى خویش را فراموش نكنم و به غلط نیفتم ،كه هر كه روزگار ضعف به یاد آرد ،در وقت توانگرى ،به غرور نغلتد».
امیر ،انگشترى خود از انگشت بیرون كرد و گفت« :بگیر و در انگشت كن؛ تاكنون وزیر بودى ،اكنون امیرى!»
در آیه  5سوره فاطر آمده استَ ...« :فلاَ تَغ َُّرن َُّك ُم ال ْ َح َیا ُة ال ُّدن َْیا»...
یعنی« :زندگی دنیا شما را نفریبد».

رود خروشان
مردی در ساحل رودخانهای نشسته بود كه ناگهان متوجه شد مرد دیگری در چنگال امواج خروشان رودخانه گرفتار شده است و كمك میطلبد .داخل
رودخانه شد و مرد را به ساحل نجات آورد ،به او تنفس مصنوعی داد.جراحاتش را پانسمان كرد و پزشك را به بالینش آورد .هنوز حال غریق جا نیامده
بود كه شنید دو نفر دیگر در حال غرق شدن در رودخانهاند كمك میخواهند .دوباره به رودخانه پرید و به زحمت آن دو نفر را هم نجات داد.اما پیش از
آنكه فرصت پیدا كند صدای چهار نفر دیگر را كه در حال غرق شدن بودند ،شنید .باالخره آن مرد آن قدر قربانی نجات داد كه خودش خسته شده و از
پا افتاد .ولی صدای فریاد كمك از طرف روردخانه قطع نمیشد .كاش این مرد خیرخواه چند قدمی به طرف باالی رودخانه میرفت و متوجه میشد كه
دیوانهای مردم را یكییكی به آب میاندازد .در این صورت این همه انرژی صرف نمیكرد به جای رفع معلول به مبارزه با علت میپرداخت و جان افراد
بیشتری را نجات میداد.

ارزیابی عملکرد
پسر كوچكي وارد مغازه اي شد ،جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد و بر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن
شماره.
مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مي داد.
پسرك پرسيد :خانم ،مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط خانه تان را به من بسپاريد؟
زن پاسخ داد :كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي دهد!
پسرك گفت :خانم ،من اين كار را با نصف قيمتي كه او انجام مي دهد انجام خواهم داد!
زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كامال راضي است.
پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد :خانم ،من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي كنم .در اين صورت شما در يكشنبه زيباترين چمن
را در كل شهر خواهيد داشت.
مجددا زن پاسخش منفي بود.
پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت ،گوشي را گذاشت.
مغازه دار كه به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت :پسر ،...از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه روحيه خاص و خوبي داري دوست
دارم كاري به تو بدهم.
پسر جواب داد :نه ممنون ،من خودم کار دارم و فقط داشتم عملكردم را مي سنجيدم .من همان كسي هستم كه براي اين خانم كار مي كند!
آيا ما هم ميتوانيم چنين ارزيابي از كار خود داشته باشيم؟
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