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انتخاب مدیران از طریق فراخوان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
در شرکت آب منطقه استان انتخاب مدیران را براساس 
حال  در  اقدام  همین  که  کنیم  می  عملیاتی  فراخوان 

حاضر تبدیل به دستورالعملی کشوری شده است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای محمد 
عالیی، در جلسه شورای مدیران آب استان اظهار کرد: 
مدیریت باید به صورت مشارکتی باشد همراه با اقتدار 
مدیریتی. بنده به تأیید سخن وزیر نیرو مشارکتی ترین 
مدیر آب و برق در وزارت نیرو هستم، اما بیان می کنم 
اقتدار مدیریتی بشکند. مدیران  تا  اجازه داد  نباید  که 
می بایست همه مسائل را به صورت شفاف اعالم کنند و 
اگر نکته ای وجود داشته باشد مطرح شده  تا حل شود.

از      استفاده  و  تعامالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  عالیی 
خرد جمعی که در دو سال اخیر داشتیم و با اقدامات 
این زمینه صورت گرفته توانستیم تمام  بزرگی که در 
به یک سطحی  را  را بشکنیم و وضعیت  قبلی  خطوط 

برسانیم که عملکرد ما را فراتر از آنچه که انتظارات وزارتخانه بود نشان دهد.
های شرکت  برنامه  و  راهبردها  به  اشاره  با  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
با همکاری مدیران  را  برنامه هایی  برنامه ریزی راهبردها و  خاطرنشان کرد: معاونت 
ابالغ  از  پس  است  گفتنی  شد.  خواهد  ابالغ  که  است  کرده  تدوین  و  تهیه  شرکت 
آب      شرکت  در  ما  واقع  در  شود،  می  ارزیابی  نیز  عملکردها  ها،  برنامه  و  راهبردها 
منطقه ای افراد و مدیران دست به قلمی داریم که می توانند با نوشتن مسائل موجود 
برای روزنامه ها یا قرار دادن آن ها در شبکه های مجازی اطالع رسانی کامل را در 

حوزه خود داشته باشند.
بسیار  های  تجربه  و  دانش  منطقه  آب  فعاالن شرکت  و  »مدیران  اینکه  بیان  با  وی 
خوبی را در طول فعالیت خود در شرکت به دست آورده اند که می توان آن ها را ارائه 

دهند« گفت: مسائل باید به خوبی ارائه و شفاف سازی 
شود. نباید از چالش هراس داشت همانطور که حضرت     
آن  رفع  برای  به سراغ مشکل  باید  فرمودند:  )ع(  علی 

حرکت کرد پیش از آن که مشکل به سراغ ما آید.
عالیی بیان کرد: راهبرد دیگری که شرکت آب منطقه 
به آن توجه دارد، مدیریت مشارکتی در درون و بیرون 
سازمان است. ما در شرکت آب منطقه استان انتخاب 
مدیران را براساس فراخوان عملیاتی می کنیم که همین 
کشوری  دستورالعملی  به  تبدیل  حاضر  حال  در  اقدام 
مدیریت  موضوع  که  داشت  توجه  باید  است.  شده 
مشارکتی اهمیت بسیار زیادی دارد و خواهش من این 
است که همه بخش ها به ویژه در حوزه حفاظت روی 

این موضوع کار کنند.

کرد:  تصریح  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
در سال جاری می بایست تمام دشت های موجود در 
تمام  برای  و  باشند  مشارکتی  مدیریت  دارای  استان 

دشت های استان، انجمن صنفی تشکیل شود.
وی با بیان اینکه »هر چه در بخش مدیریت مشارکتی 
با  مردم  و  بود  خواهد  سالمتر  سیستم  کنیم،  فعالیت 
خیال آسوده تری فعالیت و کار می کنند« توضیح داد: 
مدیریت  بحث  در  مدیران  که  است  این  من  تقاضای 
مشارکتی برنامه ریزی های الزم را در این زمینه داشته 
حضور  بدون  توان  نمی  که  داشت  توجه  باید  باشند. 

مردم، مسأله آب را مدیریت کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با اشاره به بحث کالن 
راهبرد  یک  آب،  حوزه  در  ما  گفت:  آب  مدیریت  در 

تقاضا.  و  عرضه  توأمان  مدیریت  بر  مبنی  داریم  کالن 
آب مطرح می شود  همیاران  بحث  تقاضا  مدیریت  در 
که انصافا شاهکاری در این زمینه انجام شده است. این 
طرح باید در سال جاری با جدیت انجام شود تا تبدیل 

به فرهنگ شود.
با  بایست  می  مدیران  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
برنامه  تا  باشند  ارتباط  در  مجلس  جدید  نمایندگان 
داد.  ارائه  نمایندگان  برای  را  خود  راهبردهای  و  ها 
برخی  مبنای  بر  اجازه دهند که شرکت  نباید  مدیران 
و  مدیران  از  پایان  در  شود.  مدیریت  ها  درخواست  از 
کارشناسان امورهای آب   شهرستان ها که در ارزیابی 
عالی  امتیاز  و  برتر  رتبه  حائز  امتیازی  عملکرد 1000 

شده بودند تقدیر بعمل آمد.

سرپرست گروه توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

تفویض اختیار به کارمندان منجر به افزایش سرعت کار و رضایت ارباب رجوع می شود
گروه  سرپرست 
مدیریت  توسعه 
منطقه  آب  شرکت 
ای خراسان رضوی 
تفویض  گفت: 

اختیار به کارکنان دو مزیت به همراه دارد یکی اینکه 
سرعت کار را باال برده و رضایت ارباب رجوع را به همراه 
افزایش      کارکنان  بین  در  را  خالقیت  همچنین  دارد 

می دهد .  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای، سمیه 
اظهار  استان  آب  مدیران  شورای  جلسه  در  سلیمانی 

ارباب-رعیتی  نظام  ایران  گذشته  در  که  آنجا  از  کرد: 
پیش  این  نیز  همچنان  داشته  وجود  ساالری  خان  و 
گسترش  از  مانع  که  داشته  وجود  ذهنیت  و  زمینه 
؛  است  شده  دولتی  سازمانهای   در  مشارکتی  روحیه 
بنابراین زمانی که مدیران ، بدون اعطای اختیار به تیم 
خود وظایفی را ابالغ می نمایند درواقع خالقیت را از         
آن ها سلب می کنند. این درحالیست که شرکت ها و 
باال مسائل  انعطاف  با سرعت و  برتر دنیا  سازمان های 
خود را با تغییر در سبکهای مدیریتی خود حل و فصل  

می نمایند.
سلیمانی ادامه داد: نکته دیگر این است که متُأسفانه در 
ایران سرعت تغییر رفتارها  منطبق با سرعت پیشرفت 

نبوده همچنان که مالحظه  می شود روند  تکنولوژی 
کاغذ بازی به صورت فیزیکی حذف شده اما همین روند 
به صورت الکترونیکی در اتوماسیون اداری وجود داشته 
که موجب بروز اتالفهای  سازمانی گردیده است. در این 
راستا نیاز است تا برخی از فرایندهای زاید اداری حذف 
شده و از فاکتور قدرت مند تفویض اختیار استفاده شود.

منطقه  آب  شرکت  مدیریت  توسعه  گروه  سرپرست 
به        اختیارات  اعطای  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  ای 
تیم های عملیاتی که کف کار هستند می تواند موجب 
افزایش روحیه مشارکتی و پرورش خالقیت در بین آنان 
شده و در نهایت این موتور محرکه ها می توانند مسائل 
ممکن  زمان  حداقل  در  و  راحتی  به  را  سازمان  اصلی 
به  نهادن  ارج  درانتها ضمن  . وی  نمایند  و فصل  حل 
به  ایشان  از  سازمان  ارشد  مدیریت  مشارکتی  روحیه 
خاطر گسترش این الگوی درست در بین مدیران خود 

قدردانی و تشکر کرد.
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ای  منطقه  آب  عمومی شرکت  مدیرروابط 
موفق  شرکت  این  گفت:  رضوی  خراسان 
تمام  در  صدی  در  صد  امتیاز  کسب  به 
گانه                       19 های  پروژه  شده  تعیین  اهداف 
سازی  فرهنگ  و  آموزش  رسانی،  اطالع 
بخشی  تعادل  و  احیا  طرح  در  آب  منابع 

منابع آب زیر زمینی شد. 
آب      شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  کاظم جم  رضوی،  ای خراسان  منطقه 
بخشی  تعادل  و  احیا  ملی  طرح  خصوص 
این  کرد:  اظهار  زمینی،  زیر  آبی  منابع 
وزارت  محوریت  با   1393 سال  از  طرح 
دیگر  خانه  وزارت  دو  مشارکت  و  نیرو 

در جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی انجام شد:

گزارش تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد 1000 امتیازی امور و ادارات تابعه در 
سال 98 و تقدیران از امورهای برتر

توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انجام شد:

کسب صد در صدی امتیازات در ارزیابی اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب

تعریف شده که به صورت ملی به تمام استان ها ابالغ 
شده است. وی افزود: این طرح شامل 15 پروژه متفاوت 
تعادل  بود  شده  مقرر  ها  پروژه  این  طریق  از  که  است 
بخشی منابع آب در استان ها اتفاق بیافتد. مدیرروابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
پروژه اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی  اینکه  به 
یکی از آن موارد 15 گانه است، گفت: این پروژه از سال 
1393شروع به فعالیت کرده و شامل ده زیر ردیف است 
استان  و  تعریف شده  اجرایی  برنامه  نوزده  قالب  که در 
ها موظف به اجرایی کردن آن شدند. جم ادامه داد: با 
پایه،  مفاهیم  رسانی  اطالع  باید  برنامه   19 این  اجرای 
چالش ها و راهکارهای مدیریت منابع آب زیر زمینی به                                      
گروه های مختلف صورت گیرد و از این طریق مشارکت 
و هم اندیشی در تعادل بخشی منابع آب رخ دهد. وی 

با  نشست  برگزاری  شامل  برنامه   19 این  کرد:  تصریح 
گروه های مختلف ذی نفعان و مخاطبان، اجرای طرح 
اصحاب                                                           با  ارتباط  )داناب(،  آب  نجات  آموزی  دانش 
روابط  مدیر  است.  استانی  سیمای  و  صدا  و  ها  رسانه 
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه این شرکت هر سال متناسب با شرایط روز در 
به خرج می دهد که سبب  پروژه خالقیت  این  اجرای 
اثربخشی این طرح می شود، گفت: به عنوان مثال در 
بخش ارتباط با تشکل های مردم نهاد، بهره برداران و 
و                                  برگزاری جلسات  امکان  که  روز  به شرایط  توجه  ...با 
برگزاری                                                                       ندارد  وجود  حضوری  های  همایش 
راه  از  ارتباط  و  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  ها  نشست 
با  داد:  ادامه  جم  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  دور 
توجه به تعطیلی مدارس، آموزش گروه های پایه دانش 

از                                                          دوم  و  اول  متوسطه  مقطع  در  آموزی 
تبدیل  مجازی  به  های حضوری  آموزش 
عمومی شرکت  روابط  مدیر   . است  شده 
آب    منطقه ای خراسان رضوی خاطر 
نشان کرد: در سال های گذشته این طرح 
در  شرکت های آب منطقه ای استان ها 
زیر نظر شرکت مدیریت منابع آبی ایران 
به صورت مشترک توسط معاونت حفاظت 
و  بهره برداری و مدیریت روابط عمومی 
اهمیت  به  توجه  با  اما  شد  می  انجام 
گذشته  در سال  آموزش  و  رسانی  اطالع 
بخش آموزش و اطالع رسانی و فرهنگ 
روابط  بر عهده  به صورت مستقل  سازی 
اینکه  بیان  با  وی  گرفت.  قرار  عمومی 
مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در سال 1398 موفق شد تمام اهداف تعیین شده 
کند،  محقق  کامل  طور  به  را  پروژه  این  ردیف  در 19 
به  موفق  استان کشور  میان 31  در  این شرکت  گفت: 
کسب امتیاز صد درصدی شد و در ردیف رتبه های اول 
ارزیابی                                                                                محورهای  به شاخص  اشاره  با  گرفت. جم  قرار 
پروژه های 19 گانه اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی 
منابع آب زیر زمینی، ادامه داد: بهره برداران منابع آب و                                                                              
تشکل های مرتبط، مقامات قضایی، انتظامی و نظامی، 
نهاد  مردم  های  سازمان  روحانیون،  اجرایی،  مقامات 
رسانه،  اصحاب  با  نشست  مجلس،  نمایندگان  مرتبط، 
اجرای  و  استانی  و سیمای  های صدا  برنامه  در  حضور 
این  جمله  از  )داناب(  آب  نجات  آموزی  دانش  طرح 

محورها است.

در جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای استان 
ای  منطقه  آب  شرکت  محل  در  که  رضوی  خراسان 
تشکیل شد با ارائه گزارش تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد 
1000 امتیازی امور و ادارات تابعه در سال 98 با معرفی 

امورهای برتر از آنها تقدیر و قدردانی شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان 
وری  بهره  کارشناس  فیض”   »علی  رضوی،  خراسان 
سیستم های مدیریتی شرکت آب منطقه ای با بیان این 
خبر گفت: از 12 امور تابعه 8 امور حایز رتبه عالی شدند 
که از آنها تقدیر شد. امورهای مشهد، سبزوار، تربت جام، 
تربت حیدریه، قوچان، نیشابور، کالت و گناباد حایز رتبه 

عالی، سرخس و کاشمر حایز رتبه 
خوب  رتبه  خواف  خوب،  خیلی 
به دست  را  رتبه متوسط  و درگز 

آوردند.
که  این  به  اشاره  با  فیض«  »علی 
این ارزیابی در سال 96 برای اولین 
بار در صنعت آب  کشور در شرکت 
افزود:  شد  شروع  ای  منطقه  آب 

این ارزیابی  دارای 9 محور و 32 شاخص می باشد که 
شامل محورهای حفاظت و بهره برداری، مطالعات پایه 
منابع آب، درآمدزایی، مهندسی رودخانه ها، تاسیسات 
آبی،  محیط زیست، مدیریت حقوقی، رضایت ذینفعان، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی و مدیریت دانش می باشد.

وی افزود: تحلیل این ارزیابی مربوط به سال 1398 در 
شورای مدیران مطرح شد که براساس بررسی های انجام 
شده مشخص شد افزایش درصد تحقق کارت هدف امور 
آب و افزایش امتیاز آنها در ارزیابی نشان می دهد که 
بهره وری شرکت در 3 سال گذشته افزایش یافته است 
و عالوه بر آن نزدیک شدن امتیازات آنها  در مقایسه با 
ارتقای  برای  رقابت سازنده  ایجاد  یکدیگر نشان دهنده 

بهره وری در واحدهای عملیاتی شرکت می باشد.

در  گفت:  و  پرداخت  ارزیابی  این  اجرای  شیوه  به  وی 
شود  می  ابالغ  امورها  به  هدف  کارت  سال  هر  ابتدای 
قرار                                        پایش  مورد  مستمر  صورت  به  سال  طی  در  و 
می گیرد و در انتهای سال نیز بر اساس نتایج ارزیابی 
امور برتر انتخاب می شوند. در ادامه انتقال تجربیات برتر 
این  تکرار  نهایت  در  که  پذیرد  می  امورها صورت  بین 
چرخه منجر به بهبود مستمر شاخص های عملکردی و 

بهره وری شرکت خواهد شد.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مطرح کرد:

فراخوان جذب متقاضیان سرمایه گذاری برای گردشگری در تاسیسات آبی برای 11 سد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
در  آبی  تاسیسات  در  با گردشگری  رابطه  در  11 طرح 
برای  فراخوان  دو  راستا  این  در  و  شده  بررسی  استان 

جذب گردشگر و سرمایه گذار منتشر شده است.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی در سی و یکمین جلسه مدیران 
عامل بخش آب کشور که با حضور معاون آب و آبفای 
وزیر نیرو بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد در رابطه با 
اقداماتی که در حوزه جذب اعتبارات پروژه های عمرانی 

آب در استان انجام شده اظهار کرد:
استان خراسان رضوی در حوزه جذب اعتبارات خسارت 
ردیف  ریال  میلیارد   80 مجموع  از   98 سال  در  سیل 
ساماندهی 96 درصد و از 9 میلیارد ریال ردیف تغذیه 
مصنوعی و مرمت سردهانه آبگیرها نیز 100 درصد جذب 

شده است.
وی افزود: در رابطه با بودجه  900 میلیون تومانی باقی 
مانده، تاکنون 112 درصد هزینه کرد داشته ایم و مدارک 

این هزینه کرد نیز ارائه شده است.
عالیی در رابطه با گردشگری حوزه آب گفت: خوشبختانه 
در دوران آقای مهندس حسینی در استان، تجربه بسیار 
اعتبار  با  طرح  این  ایم.  داشته  چالیدره  سد  در  موفقی 
سه شخصیت حقوقی آب منطقه ای، شهرداری طرقبه_

شاندیز به همراه شرکت گردشگری چالیدره اجرایی شد 
که تجربه بسیار موفقی بود.

در  آبی  تاسیسات  گردشگری  طرح   ۱۱ بررسی 
استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 
پس از آنکه دستورالعملی از سوی شرکت مدیریت منابع 
با  رابطه  در  طرح  گردید 11  ارسال  ما  برای  ایران  آب 
گردشگری تاسیسات آبی در استان بررسی شد و در این 
آذرماه 98 در  و  آذرماه سال 9۷  فراخوان در  راستا دو 

راستای جذب گردشگر و سرمایه گذار منتشر شد.
 عالیی تصریح کرد: گفتنی است اعتبارات تاسیسات طرح 
چالیدره با سرمایه گذاری حدود 100 میلیارد تومان به 
جز سد، توسط بخش خصوصی انجام شده که بسیار طرح 
موفقی بوده و در حال حاضر نیز فعال است. گفتنی است 
که ما برنامه ای برای توسعه طرح چالیدره با همکاری 
منابع طبیعی به استانداری ارائه دادیم. نکته اینجاست 
که طرح چالیدره با یک تفاهم نامه بسیار خالصه در سال 

1383 در 6 ماده و 1۴ بند عملیاتی شده است.
۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای جذب گردشگر در 

طرح سد درونگر
وی با بیان اینکه برای جذب گردشگر در حوزه آب، دو 
طرح دیگر نیز در دستور کار خود قرار دادیم، بیان کرد: 
این دو طرح شامل سد درونگر  با اعتبار سرمایه گذاری 
16 میلیارد تومان و سد فریمان با اعتبار سرمایه گذاری 
25 میلیارد تومان است. ازجمله اقداماتی که برای اجرایی 
در  فراخوان  دو  انتشار  دادیم  انجام  دو طرح  این  شدن 
این زمینه  این رابطه و دریافت مصوبه استانی الزم در 

بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان افزود: از دیگر 
اقدامات ما انجام مکاتبات کتبی با فرمانداری شهرستان 
توانایی  که  گذاران  سرمایه  همه  به  رسانی  اطالع  برای 

قیمت  تعیین  و  هستند  دارا  را  طرح  این  در  فعالیت 
براساس  مدیره.  هیئت  کارشناسان  توسط  کارشناسی 
اولیه  نامه  موافقت  آینده  هفته  مدیره،  هیئت  مصوبه 
طرح منعقد خواهد شد تا سرمایه گذار برنده کار خود 
را آغاز کند. همچنین سرمایه گذار 6 ماه فرصت دارد تا 

مجوزهای الزم را نیز جمع آوری کند.
فرآیند طی  نیز همین  فریمان  در سد  کرد:  اظهار  وی 
دریاچه  در  گذاری  سرمایه  بحث،  اصل  است.  شده 
آب              تاسیسات  و  پایین دست  رودخانه  هنوز  است،  سد 
منطقه ای در پایین دست سد جزو این توافقات نیست و 
در آینده به آن اضافه خواهد شد. ما تالش داریم امکانات 
قانونی الزم را در اختیار سرمایه گذاران برای تحقق این 
فریمان  سد  سازه  کل  است  قرار  دهیم.  قرار   ها  طرح 
به سرمایه گذار واگذار شود. همچنین یک سری نکات 
لحاظ  بایستی  است که حتما  نظر حراست  امنیتی مد 
شود. خوشبختانه انسجام خوبی در استان وجود دارد و 
همکاری های مناسبی با محیط زیست و  گردشگری در 

این زمینه صورت گرفته است.

حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی در سامد

گزارش  به 
عمومی  روابط 
آب  شرکت 
ی  منطقه ا
ن  سا ا خر
رضوی، محمد 
به  عالیی 

استان خراسان رضوی  همراه دیگر مدیران صنعت آب 
پاسخگوی  رضوی  خراسان  استانداری  در  حضور  با 
اینکه  بر  اذعان  با  نیز  عالیی  بود.  استان  مردم  سواالت 
اولویت وی تحقق شرکت تمام الکترونیک است از بسترها 
و سامانه های مورد استفاده در شرکت آب منطقه ای 
از  حضوری  مراجعات  کاهش  جهت  رضوی  خراسان 
جمله سامانه سامد، سامانه مدیریت طرح های پژوهشی، 
                                                                          3000639۴ پیامکی  شماره  و  مجازی  گفتگوی  تاالر 
پیشنهادات  و  انتقادات  دریافت  برای  عمومی  روابط 

مردمی یاد کرد.

دستور عالیی برای حل مشکل کشاورزان 
منطقه مرزی سرخس

رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
تامین  شورای  در جلسه  و  بازدید  مرزی سرخس  ازپل 

شهرستان شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این خبر  اعالم  با  منابع آب سرخس  امور  رضوی مدیر 
گفت: جلسه شورای تامین شهرستان با حضور مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، فرماندار، نماینده 
مجلس  در  احمدآباد  و  رضویه  فریمان  سرخس،  مردم 
مرزبانی،  فرمانده  شهرستان،  دادستان  اسالمی،  شورای 
فرمانده سپاه و معاون حمل و نقل جاده ای و راهداری 
و مدیر جهاد کشاورزی در محل پایانه مرزی شهرستان 
به هدف  اشاره  با  نژاد«  عبادی  برگزار شد. »محمدرضا 
تشکیل این جلسه گفت: با توجه به تخریب پل مرزی 
تجن  رودخانه  روی  بر  وترکمنستان  ایران  بین  قدیمی 
رفع  نزدیک جهت  آینده  در  مرزی  پل جدید  افتتاح  و 
مشکالت پیش آمده در خصوص حریم رودخانه و تخریب 
کشاورزان  حقابه  وضعیت  و  کشاورزان  آب  انتقال  نهر 
از  جمعی  حضور  با  شهرستان  تامین  شورای  جلسه 

مسئوالن کشوری و لشکری تشکیل شد. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: 
علی رغم اینکه آب منطقه ای تعهدی در قبال احداث 
نهر آب کشاورزان که مجاور پل مرزی است ندارد، چون 
در تعهد سازمان حمل ونقل و راهداری بوده که پس از 
احداث پل، نهر کشاورزان را که در طرح پل قرار گرفته و 
تخریب شده اعاده به وضع سابق نماید ولی من همینجا 
از مدیر امورآب سرخس میخواهم که در جهت بر طرف 
نمودن این مشکل کشاورزان عزیز در اسرع وقت اقدام به 
احداث نهر ورفع نواقص موجود نمایند. همچنین در این 
با  جلسه »محمدرضا رجبی مقدم« فرماندار شهرستان 
اشاره به مشکالت کشاورزان با توجه به تخریب پل مرزی 
ایران وترکمنستان بر روی رودخانه  قدیمی بین کشور 
مرزی تجن و افتتاح پل جدید در آینده نزدیک، و ایجاد 
مجاورت  از  نهرشان  عبور  محل  در  کشاورزان  مشکل 
جهت  ای  منطقه  آب  مساعدت  تجن،  مرزی  رودخانه 
افتتاح پل  به منظور تسریع در  احداث زیرساخت الزم 
و همچنین پشتیبانی فنی جهت رفع نواقص، از شرکت 
آب منطقه ای خواست تا با مساعدت و همکاری نسبت 
شهرستان  فرماندار  نماید.  اقدام  موجود  موانع  رفع  به 
سرخس به مشکل کشاورزان منطقه جنگل اشاره کرد 
و گفت: متاسفانه آنها حقابه ای از سد دوستی ندارند و 
از سیالب های فصلی هم به علت نداشتن نهر بی بهره 
هستند. »رجبی مقدم« در پایان خواستار تکمیل هر چه 
زودتر سد شوریجه جهت مهار تمام سیالب های فصلی 

رودخانه کشف رود شد . 
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رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
دهیاران  بخشدار،  فرماندار،  عمرانی  معاون  همراه  به 
جهاد  سازمان  معاون  اسالمی،  شورای  اعضای  و 
کشاورزی و مدیر امور منابع آب این شهرستان دوشنبه 
19خردادماه با حضور در شهرستان کالت ضمن گفت 
و گوی صمیمی با اهالی و کشاورزان منطقه در راستای 
رفع مشکالت تامین آب ازسدها، از تاسیسات و شبکه 
در  وی  کرد  بازدید  شهرستان  این  زهکشی  و  آبیاری 
جریان این سفر گفت: شهرستان کالت دارای ظرفیت 
و پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری در بخش تولید 
محصوالت کشاورزی و غذایی است که باید در راستای 

آبرسانی به اراضی کشاورزی ، مناسب سازی شود.  
به گزارش  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی محمد عالیی در  بازدید از سدها و شبکه آبیاری 
و زهکشی چهچهه و قره تیکان در گفت و گو با اهالی 
است  استان  آبی  منطقه گفت: شهرستان کالت قطب 
و در صورت سرمایه گذاری بلند مدت در بخش های 
کشاورزی، صنعت و تصفیه خانه برای تهیه آب شرب و 
انتقال آن به مناطق شهری می تواند بخش عظیمی از 

نیازهای آبی شهروندان استان را تامین کند.
شورای  و  دهیاران  فکری  هم  و  تعامل  خواستار  وی 
و  شد  شهرستان  آب  منابع  مدیران  با  روستا  اسالمی 
گفت: به منظور حفظ و صیانت از منابع ابی و تاسیسات 
آب  مدیران  کشاورزی  اراضی  به  سدها  آب  انتقال 
استفاده  برای  کشاورزان  آموزش  صدد  در  شهرستان 
لذا  هستند  ابی  های  شبکه  از  صحیح  برداری  بهره  و 
بندی جناحین سدها  با مزرعه  ضروری است دهیاران 
برگزاری دوره های کوتاه  برای  افراد  به معرفی  نسبت 
مدت عملی و استفاده از شیرهای انتقال آب و همچنین 
نحوه بهره برداری و چگونگی میزان برداشت آب سدها 

اقدام کنند.
وی در این مراسم با اشاره به سال جهش تولید و با توجه 
به اهمیت رودخانه های کالت درتامین آب مورد نیاز 
سدها و اجرای طرح های پایاب سدها و شبکه انتقال 
آب به بخش های کشاورزی و صنعت گفت: بارش های 

رییس کل دادگستری خراسان رضوی از زحمات 

و تالش های محمد عالیی، مدیر عامل شرکت 

آب منطقه ای خراسان رضوی برای کسب رتبه 

برتر در میان کارگروه 35 گانه کشور با اهدای 

لوح، قدردانی کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ضمن بازدید از سدها ی چهچهه و قره تیکان در   

گفت و گو با اهالی مناطق روستایی شهرستان کالت مطرح کرد:

شهرستان کالت، قطب آبی خراسان رضوی برای سرمایه گذاری در بخش تولید
سنگین و وقوع سیالب ها در این 
برای  مناسبی  فرصت  شهرستان 
منابع  از  صیانت  و  سازی  ذخیره 
توسعه کشاورزی  و همچنین  ابی 

است.
سد  امسال  کرد:  تصریح  عالیی 
چهچهه سیالبی با حداکثر جریان 
در  را  ثانیه  در  مکعب  متر   2۷0
کرد  تجربه  کوتاهی  زمانی  بازه 
مهار  کارشناسانه  تمهیدات  با  که 
عدم  در صورت  که  کنترل شد  و 
سیالب  مدیریت  و  سد  وجود 

دست  پایین  اراضی  به  خسارت  آمدن  وارد  احتمال 
وجود داشت.

سد  تحتانی  های  دریچه  بازگشایی  به  شاره  ا  با  وی 
برای  آب  حجم  افزایش  به  توجه  با  گفت:  چهچهه 
کوتاهی           زمانی  بازه  در  سد  از  فنی  داری  نگه  و  حفظ 

دریچه های تحتانی سد بازگشایی گردید.
موقت  کشی  لوله  اندازی  راه  و  نصب  از  همچنین  وی 
آبرسانی به اراضی روستایی توسط لوله های پلی اتیلن 
خبر داد و گفت: به صورت موقت این لوله گذاری انجام 
خواهد شد تا پس از گذشتن از فصل آبیاری محصوالت 
فوالدی  های  گذاری  لوله  به  نسبت  بیشتر  ظرفیت  با 
اقدام کنیم از طرف دیگر تالش می کنیم حداکثر آب 
مورد نیاز کشاورزان تا پایان دی ماه از سد تخلیه کنیم 
در  بهاری  و  زمستانی  های  بارش  برای  الزم  فضای  تا 

سال بارشی آینده در سد ایجاد شود.
اهالی منطقه  با  این مراسم محمد عالیی در دیدار  در 
اشاره به جایگاه مهم و منحصربه فرد  با  و مرزنشینان 

مرزنشینان در تامین امنیت کشوربا بررسی مشکالت و 
صدور دستورالعمل های الزم در راستای حل مشکالت 
امنیت  اصلی  حافظان  مرزنشین  مردمان  گفت:  آنان 
آنان  وظیفه  لذا رسیدگی به مشکالت  کشور هستند؛ 

تمامی مسئوالن است.
کالت  منطقه  فرد  به  منحصر  طبیعت  به  اشاره  با  وی 
جوانان  اشتغال  ایجاد  برای  گذار  سرمایه  گفت: جذب 
با  مالی  تهیه مدل  با  باید  آن  اقتصاد  توسعه  و  منطقه 
اولویت واگذاری  انجام گیرد که  بررسی تمامی جوانب 
مردم  با  منطقه  سدهای  در  گذاری  سرمایه  برای 

شهرستان کالت خواهد بود.
رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
و  آبرسانی  تیکان  قره  سد  راست  جناح  کرد:  تصریح 
حوضچه ها آماده تحویل به کشاورزان منطقه  است اما 
جناج چپ نیاز به ترمیم و بازسازی دارد که امیدواریم 
بهره   ، سازی  آماده  هر چه سریعتر  هم  ها  بخش  این 

برداری و تحویل جهاد و کشاورزان شود.

رسیدن به جایگاه واقعی روابط عمومی با 
الکترونیکی و فنی شدن

سمت  به  حرکت 
عمومی  روابط  داشتن 
در  فنی  و  الکترونیک 
و  آب  های  شرکت 
رساندن  کشور  برق 
را  عمومی  روابط  دفاتر 
واقعیشان  جایگاه  به 
آب           شرکت  عمومی  روابط  مدیر  کرد.  خواهد  محقق 
منطقه ای خراسان رضوی در نشست سراسری مدیران 
روابط عمومی شرکت های آب و برق کشور که بصورت 
ویدئو کنفرانس برگزار گردید با اشاره به جایگاه حساس 
تر  جامع  و  بهتر  خدمات  ارائه  جهت  عمومی  روابط 
و                      رسانه  که  کنونی  به شرایط  توجه  با  مردم گفت:  به 
یک  سرنوشت  تعیین  در  بسزایی  نقش  رسانی  اطالع 
به  رسیدن  در  ها  عمومی  روابط  جایگاه  دارد،  سازمان 
اهداف سازمان بسیار حساس، پراهمیت و سرنوشت ساز 
است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
شرکت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  جم  رضوی،  خراسان 
و  فنی  ماهیت  دارای  نیرو  وزارت  وابسته  و  تابعه  های 
اجرایی هستند اما متأسفانه شاکله و شرح وظایف دفاتر                                                                               

روابط عمومی صنعت آب و برق کشور اینگونه نیست و 
بیشتر به بحث های عمومی در شرح وظایف دفاتر اشاره 
شده که همین امر سبب نرسیدن روابط عمومی ها به 
گردیده  ها  شرکت  دفاتر  دیگر  بین  واقعیشان  جایگاه 
است . در برحه کنونی روابط عمومی ها باید به سمت 
فنی و الکترونیکی شدن حرکت کنند که اگر این امر 
تحقق پیدا کند دیگر بحث هایی از قبیل ادغام در دیگر                                                                                   
عمومی  روابط  مدیر  گردید.  نخواهد  مطرح  ها  بخش 
از  دیگر  یکی  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 
سند  نداشتن  را  عمومی  روابط  دفاتر  های  آسیب 
استراتژی و بلند مدت دانست که همین امر نیز باعث 
روزمره  کارهای  درگیر  ها  عمومی  روابط  اکثر  گردیده 
راستای                                                                           در  مدت  بلند  اهداف  به  نتوانند  و  گردند 
وی  یابند.  دست  نیرو  وزارت  کالن  های  سیاست 
در  مشخص  و  مصوب  بودجه  نداشتن  همچنین 
و  تابعه  های  شرکت  اکثر  در  سال  هر  ابتدای 
دفاتر                                                           فعلی  مشکالت  از  یکی  را  نیرو  وزارت  وابسته 
وظایف  شرح  بازنگری  وی  برشمرد.  ها  عمومی  روابط 
آب  صنعت  عمومی  روابط  استراتژی  سند  تدوین  و 
راهبردی                                    شورای  توسط  تهیه  دست  در  که  را  کشور 
روابط عمومی شرکت های آب منطقه ای با محوریت 
دفتر روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب است را 
یک اقدام راهبردی برشمرد که ثمرات بسیار خوبی در 

آینده برای صنعت آب کشور در بر خواهد داشت.
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پژوهشی  های  طرح  مدیریت  سامانه  اندازی  راه  از  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
به                     بخشیدن  و سرعت  تسهیل  هدف  با  سامانه  این  گفت:  و  داد  خبر  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  در شرکت 
اطالع رسانی فراخوان های پژوهشی و کاهش مراجعات حضوری راه اندازی شده است.   به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سید هادی افضل نیا با اعالم این خبر تصریح کرد: سامانه مدیریت طرحهای 
پژوهشی این شرکت به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به اطالع رسانی فراخوان های پژوهشی، کاهش مراجعات 
حضوری، مدیریت دریافت، بررسی و انتخاب پیشنهادهای پژوهشی، مدیریت طرحهای پژوهشی پذیرفته شده و 
در حال انجام، انتشار نتایج طرحهای خاتمه یافته و فرهنگ سازی امور پژوهشی، راه اندازی و در دسترس تمامی 
پژوهشگران مرتبط با صنعت آب کشور قرار گرفت. وی با اشاره به توصیه های اساسی گام دوم انقالب توسط مقام 
معظم رهبری گفت:. صنعت آب و برق نیز همواره موضوع *پژوهش و فناوری* را مدنظر قرار داده و در این راستا 
فعالیت های حوزه  کلیه  یادآور شد:  است. وی  تبیین شده  فناوری  و  پژوهش  جهت گیری های کالن در حوزه 
پژوهش و فناوری در قالب برنامه های مبتنی بر جهت گیریهای اساسی تنظیم می شود و اجرای این برنامه ها ارتقاء 
شاخص های پژوهش و فناوری را به دنبال دارد. یکی از جهت گیریهای اساسی این حوزه ارتقای پاسخگویی درحوزه 
پژوهش و فناوری به تحوالت محیطی و نیازهای صنعت آب و برق می باشد. افضل نیا ادامه داد: ضمن تسهیل کار 
پژوهشگران در انتخاب پروژه ها و جلوگیری از تکرار عناوین مشابه، جایگاه آنها در تامین زنجیره ارتقاء شاخص 
پژوهشگران،  کلیه  از همکاری  استقبال  است ضمن  بود. گفتنی  قابل سنجش خواهد  های کیفی عرضه خدمات 
متخصصان و اعضای هیات علمی با این مرکز ارائه نظرات و پیشنهادهای کلیه عزیزان در جهت ارتقاء سطح این 

مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد

سامانه مدیریت طرح های پژوهشی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی راه اندازی شد

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

در پی دستور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای

مشکل نهر انتقال آب کشاورزان منطقه 
مرزی تجن رفع شد

مشکل نهر انتقال آب کشاورزان مجاور رودخانه مرزی 
تجن توسط اداره منابع آب سرخس رفع شد.   به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 
این خبر گفت:  اعالم  با  آب سرخس  منابع  امور  مدیر 
پیرو تشکیل جلسه شورای تامین شهرستان سرخس و 
مصوبه این شورا و همچنین دستور مدیرعامل شرکت 
نسبت  وقت  اسرع  در  رضوی،  ای خراسان  منطقه  آب 
به رفع این مشکل اقدام شد. محمدرضا عبادی نژاد با 
اشاره به چگونگی مشکل به وجود آمده گفت: با توجه 
بر روی  ترکمنستان  و  ایران  بین  احداث پل جدید  به 
رودخانه تجن، پل قدیمی تخریب شد که این امر باعث 
به  شد  منطقه  این  کشاورزان  آب  انتقال  نهر  تخریب 
طوری که امکان دسترسی به آب را نداشتند. وی افزود: 
تامین شهرستان سرخس  به همین منظور در شورای 
این مشکل عنوان شد و فرماندار شهرستان درخواست 
رفع این مشکل و ایجاد زیرساخت های الزم به منظور 
افتتاح پل و پشتیبانی فنی را داشت. مدیر  تسریع در 
آب  شرکت  مدیرعامل  افزود:  سرخس  آب  منابع  امور 
در  تعهدی  ای  منطقه  آب  که  این  علیرغم  ای  منطقه 
مرزی  پل  مجاور  در  کشاورزان  نهرآب  احداث  قبال 
و  نقل  و  تعهد سازمان حمل  این مسئله در  و  نداشت 
راهداری بود که پس از احداث پل، نهر کشاورزان را که 
در طرح پل قرار گرفته و تخریب شده را اعاده به وضع 
سابق نماید اما دستوررفع این مشکل را داد. عبادی نژاد 
ماشین  و  تجهیزات  تامین  با  امور  این  کارکنان  گفت: 
آالت الزم نسبت به رفع این مشکل در اسرع وقت اقدام 

کرد.

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بازدید از شهرستان کالت: 

کارگروه آزاد سازی و اجاره بستر رودخانه ها امسال تشکیل می شود

دفتر  مدیر  بازدید  از  آب شهرستان کالت  منابع  مدیر 
ای خراسان  منطقه  آب  و سواحل شرکت  ها  رودخانه 
پژوهشگران  و  کارشناسان  از  جمعی  همراه  به  رضوی 
و  گردشگری  اهمیت  و  ها  رودخانه  بستر  و  ازامکانات 
طبیعت گردی در این شهرستان خبر داد.   به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 
محمدرضا صادقی فرد در بازدید از پروژه سامان دهی 
رودخانه کالت با اشاره به اهمیت آزاد سازی و مرمت 
رودخانه های این شهرستان گفت: آزاد سازی و الیروبی 
با  ها  سیالب  خطرات  از  جلوگیری  برای  ها  رودخانه 
منابع  امور  مدیریت  مناسب  و  عملکرد خوب  به  توجه 
همچنان  باید  بیشتر  پیگیری  و  جدیت  با  کالت  آب 
سازی  مستند  به  همچنین  وی   . باشد  داشته  تداوم 
و  گردشگری  افزاری  نرم  اطالعات  ثبت  به  توجه  و 
این  از  جامع  اطالعات  تهیه  و  منطقه  گردی  طبیعت 
شهرستان برای گردشگران خبر داد و گفت: کارشناسان 
مناطق  از  کافی  و  جامع  اطالعات  باید  رسانی  اطالع 
آمار                                                                      همراه  به  را  کالت  گردی  طبیعت  و  گردشگری 
و  آوری  جمع  را  جنگلی  مناطق  و  ها،سدها  رودخانه 
کشور)سامیر( رودخانه های  یکپارچه   GIS سامانه  در 

جانمایی کنند. مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی درباره هدف از این سامانه 
گفت: نصب و راه اندازی این سامانه با هدف مدیریت 
ویکپارچه سازی اطالعات رودخانه ها و سواحل کشور 
اجاره  از  ادامه  در  وی  است.  شده  اندازی  راه  و  نصب 
بستر رودخانه ها به شهروندان و سرمایه گذاران داخلی 
خبر داد و تاکید کرد اگر بخواهیم صنعت توریست و 

از  یکی  کالت  شهرستان  بخشیم  رونق  را  گردشگری 
مناطق اولویت بخش است. صادقی فرد در این بازدید 
آب    شرکت  اهداف  تصویب  جمله  از  مسائلی  طرح  به 
منطقه ای خراسان رضوی در سال 99 اشاره و تاکید 
کرد روند پیگیری و بررسی راه حل های مناسب برای 
جلوگیری و ممانعت از وقوع حوادث در اثر سیالب ها 
باشد  داشته  ادامه  باید  این شهرستان  در  ها  رواناب  و 
کشاورزی  رونق  و  زندگی  به  آسودگی  با  تا شهروندان 
مصطفی  دهند.  ادامه  محصوالت  تولید  افزایش  و 
با  بازدید  این  در  شهرستان  این  آب  امور  مدیر  فرزانه 
درآزادسازی،  آب  منابع  امور  عملکرد  از  گزارشی  ارائه 
های  رودخانه  بستر  الیرروبی  و  مرمت  بازسازی، 
رودخانه  آزادسازی  و  الیروبی  گفت:  کالت  شهرستان 
کالت و همچنین رودخانه ایده لیک که از رودخانه های 
مهم در این شهرستان برای بخش کشاورزی محسوب 
به  شهرستان  این  از  وی  است.  شده  انجام  شود  می 
گفت:  و  کرد  یاد  گردشگری  نمونه  منطقه  یک  عنوان 
آبشار  همچون  طبیعی  گردشگری  بیشمار  جاذبه های 
ارتکند، آبشار قره سو، آبشار آبگرم، سد زاوین، روستای 
سررود، روستای بابارمضان، جنگل ارس هزار مسجد و 
سیستان، جنگل پسته خواجه و چندین جنگل پسته 
دیگر وسایر آثار تاریخی و همچنین مجتمع گردشگری 
کالت، مجتمع تفریحی، اقامتی و گردشگری باغ بهشت 
در روستای سررود شهرستان تاریخی کالت را بدل به 

یک منطقه نمونه گردشگری کرده است.
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معاون منابع انسانی،مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد:

محیط های اداری شرکت با هدف حفظ سالمت و ایجاد آرامش روحی و روانی کارکنان گند زدایی و ضدعفونی شد

آب   شرکت  پشتیبانی  و  انسانی،مالی  منابع  معاون 
از گندزدایی و ضد عفونی  ای خراسان رضوی  منطقه 
داد  خبر  استان  های  شهرستان  آب  های  امور  کردن 
از شیوع ویروس کرونا  و گفت: به منظور پیش گیری 
روانی  و  روحی  آرامش  و  سالمت  حفظ  همچنین  و 
امورهای  اداری  های  محیط  رجوع  ارباب  و  کارکنان 
با محلول های استاندارد و بی خطر و  آب شهرستانی 
و  گندزدایی  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  تایید  مورد 

ضدعفونی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، حسن آذرخش با اعالم این خبر گفت: با نظر 
منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر  محمدعالیی  مثبت 
از        یکی  با  اد  قرارد  عقد  و  نامه  تفاهم  با  و  استان  ای 
شرکت های معتبر و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی 
مراحل گند زدایی و ضدعفونی کردن محیط های اداری 
ستاد، مشهد، مجموعه های ورزشی و محیط های ادرای 
شهرستان ها با هدف کاهش استرس،اضطراب و نگرانی 

کارکنان انجام شد.
کردن  عفونی  ضد  و  رسانی  خدمات  تداوم  افزود:  وی 
محیط های اداری امورهای آب شهرستان ها به منظور 
شهروندان  و  کارکنان  سالمت  حفظ  و  گیری  پیش 
خطر  بی  و  استاندارد  های  محلول  با  کننده  مراجعه 

شهرستان  در  قرارداد  طرف  شرکت  نیروهای  توسط 
های قوچان،کاشمر،تربت جام،نیشابور به صورت پایلوت 
انجام و این روند همچنان در تمامی شهرستان ها تدوام 

خواهد داشت.
همکاران  سالمت  حفظ  که  این  به  اشاره  با  آذرخش 
برای رسیدن به اهداف سازمانی اولویت و خط قرمز ما 

می باشد گفت: باید نگرانی و اضطراب ناشی از ابتال به 
ویروس کرونا را در جمع میان همکاران کاهش دهیم تا 
بتوانیم به اهداف سازمانی نزدیک شویم و این موضوع 

اولویت و خط قرمز ما محسوب می شود.
وی با اشاره به این که شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت 
کارکنان در برخورد با شیوع ویروس کرونا خوب عمل 
نصب  با  ما  ستادی  همکاران  خوشبختانه  گفت:  کرد 
وسایل و تجهیزات بهداشتی در مبادی ورودی شرکت و 
همچنین محل های رفت آمد و تامین نیازهای بهداشت 
فردی کارکنان در بازدیدهای مدیران استانی در رعایت 
ستاد  های  العمل  دستور  و  بهداشتی  های  پروتکل 
استانداری   اداری  جلسات  در  کرونا  ویروس  با  مقابله 
جزو شرکت های برتر تقدیر و قدردانی استاندار را نیز 
کسب کرد که این امر مایه افتخار برای ما محسوب می 
شود.معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب                                                                                    
گو  و  گفت  این  ادامه  در  رضوی  خراسان  ای  منطقه 
زمینه حفظ  در  از همکارانی که  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
های  محیط  زدایی  گند  و  کردن  عفونی  ضد  سالمت، 
اداری شرکت آب منطقه ای استان تالش کردند، گفت: 
زمینه  این  در  کمک  گونه  هر  شایسته  ما  همکاران 

هستند.

مدیر منابع آب شهرستان سبزواراز برگزاری نشستی برای حل مشکالت شهروندان خبر داد

صداهای ناشناخته از اعماق  زمین در خیابان 15 سبزوار

مدیر امور منابع آب شهرستان سبزوار از بررسی آواها و 
صدای های ناشناخته از اعماق خیابان های 13 و 15 

شهرستان سبزوار خبر داد
به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان 
ر ضوی محمد ثابتی مقدم با بیان این مطلب گفت: اوایل 
اردیبهشت ماه سال 99 اهالی ساکن در خیابان 13و15 
و                                                                                     دلخراش  صداهایی  مجاور  های  زمین   و  منازل  از 
فرمانداری  به  مراجعه  با  و  شنیدند  را  متعارفی  غیر 

سبزوار موضوع را به اطالع مسوول مربوطه رساندند. 
امور  مسووالن  فرماندار،  دستور  برحسب  افزود:  وی 
آب، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و شهرداری 
برای بررسی موضوع اقدام کردند. مسووالن آبفا پس از 
نشست  گونه  هیچ  که  کردند  اعالم  الزم  های  بررسی 
ندارد.سپس  وجود  مربوطه  محل  در  فاضالب  یا  و  آب 
در  که  داده  قرار  بررسی  مورد  را  موضوع  ادارات  سایر 
های  خیابان  منازل  کلیه  تکلیف  تعیین  تا  گام  اولین 

13،و 15تخلیه و مسیرها تردد مسدود شد . 
در روز چهارشنبه 21خرداد ماه جلسه ای در فرمانداری 
ثابتی  احسان  دادستان،  ارومه  فرماندار،  شاد  با حضور 
معاون فرماندار، نثاری کارشناس فنی و شهابی رئیس 
گروه مطالعات شرکت آب منطقه ای  خراسان رضوی 
سبزوار،  آب  امورمنابع  مدیر  مقدم  ثابتی  محمد   ،
مشاورشرکت سیمای آب خاوران و کارشناسان دانشگاه 
و      نقداطالعات  و  بررسی  هدف  با  مشهد  فردوسی 

نتیجه گیری در باره این موضوع برگزار شد.
ثابتی مقدم بیان کرد: در این نشست ارومه دادستان، 
جان  سالمت  حفظ  اهمیت  به  سبزوار  شهرستان 
تردد  مشکالت  حل  در  تسریع  همچنین  و  شهروندان 
های  دستگاه  تمام  گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه  اهالی 
اجرایی باید برای حل این مشکل بسیج شوند و با تمام 
امکانات و با حداکثر توان برای حل موضوع و همچنین 

آرامش اهالی منطقه اقدام کنند.
آب  فنی شرکت  دفتر  کارشناس  نثاری  این جلسه  در 
منطقه ای خراسان ر ضوی گفت: در دو طرف منطقه 
200متری  حدود  فاصله  به  قنات  رشته  دو  نظر  مورد 
قرار دارد و منطقه مورد بحث در سطح باالتری از قنوات 
واقع شده ، لذا نفوذ آب از قنات ها به این محل دور 

از ذهن نیست.
محمد علی شهرابی کارشناس دانشگاه فرودسی مشهد 
مطالعه  افزود:  تحقیقی  های  داده  بررسی  براساس  نیز 
تحلیل   و  تجزیه  از  پس  و  شد.  انجام  رادارمنطقه  ژیو 
داده های این روش به این نتیجه رسیدیم که حدود  8 
متر خاک دستی در عمق زمین محل مورد نظر وجود 
و  متر(   5( منطقه  این  در  آب  بودن سطح  باال  و  دارد 
دست ریز بودن خاک، باعث نشست خاک و فرونشست 
و ایجاد صداهای دلخراش از عمق زمین را در پی داشته 

است.
در این جلسه مدیر منابع آب شهرستان سبزوار با ارایه 
محل  همچنین  و  کاریزها  ها،  قنات  آمار  از  گزراشی 
عبور مسیل ها و رودخانه های منطقه گفت: برحسب 
مطالعات علمی بر روی قنات ها ومسیرهای عبور آنها در 
شهرستان سبزوار حدود 2 سال است که این مطالعات 

انجام شده است. در ادامه این نشست همچنین یکی از 
در  که  این شهرستان  نظر  مورد  منطقه  قدیمی  اهالی 
و مسووالن  ادارات  تمام  از  جلسه حضور داشت گفت: 
مربوطه به ویژه فرمانداری و امور منابع آب که از همان 
ابتدای فرونشست ها در محل حضور یافتند و در ایجاد 
آرامش و حل مشکل همکاری و مساعدت کردند تقدیر 
این موضوع  امیدوارم همانطور که  و  و تشکر می کنم 
و  علمی  صورت  به  کارشناسان  آرا  و  نظرات  برحسب 
تداوم   موارد  سایر  در  همچنان  شد  بررسی  تحقیقی 

داشته باشد.
در پایان این جلسه مقرر شد با توجه به این که خاک 
دستی در حریم خصوصی و در داخل منازل مسکونی 
اهالی منطقه وجود دارد صاحبان امالک با رعایت کامل 
با یک مغنی  با همکاری کارشناسان   مسایل ایمنی و 
مجرب قرار داد منعقد کرده و خاک های دستی را از 
منزل خارج و در عوض برحسب نظر کارشناسان فنی 
مناطق حادثه خیز و مبادی  ورودی منازل را ترمیم و 

مرمت کنند.
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مراسم تجلیل از کارگران نمونه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور مدیر عامل 
شرکت برگزار شد

حضور کم رنگ مشاور اجتماعی در زمان بهره برداری پروژه ها دلیل مهم منازعات و 
تنش های اجتماعی پروژه های آبی است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
عمومی  روابط  رابطین  جلسه  در  جم  کاظم  رضوی، 
در  اجتماعی  های  بحث  مهم  جایگاه  بیان  با  شرکت 
پروژه های عمرانی افزود: یکی از دالیل اصلی منازعات 
ها  پروژه  برداری  بهره  دوران  در  بویژه  و  اجرا  زمان 
حضور کم رنگ مشاوران اجتماعی در کنار مشاوران و 
پیمانکاران اجرایی است که این باعث شده استفاده از 
نظرات و خرد جمعی مردم منطقه متأثر از اجرای این 
پروژه ها کمتر در طراحی و بهره برداری لحاظ گردد.  

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
و                                                                                  مدیریت  در  مردم  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  رضوی 
کالن  رویکرد  با  نیز  و  آبی  تأسیسات  از  برداری  بهره 
شرکت مبنی بر سپردن کارهای مردم به دست خودشان 
اذعان کرد: در هر پروژه ای که از ابتدا خود بهره برداران 
و افراد متأثر از اجرای تأسیسات را در مدیریت دخیل 

کردیم دیدیم که در زمان بهره برداری نیز شرکت های 
آب منطقه ای با کمترین مشکلی مواجه بودند اما هرجا 
تصمیم گیری برای مردم پشت درب های بسته انجام 
شد و آنها را در مدیریت مشارکت ندادیم با مشکالت 
جدی کشور روبرو شد که یکی از این موارد را میتوان 

در پروژه انتقال آب بین حوزه ای ببینیم.
جم جایگاه روابط عمومی ها را در این بین مهم برشمرد 
مأموریت  و  ماهیت  بدلیل  ها  عمومی  روابط  گفت:  و 
قرار  ها  پروژه  اجتماعی  مشاور  کنار  در  اگر  کاریشان 
گیرند مطمئنا تأثیرگذاری و کاربردی کردن مطالعات 
امیدواری کرد در آینده  را بیشتر خواهد کرد و اظهار 
نزدیک شاهد رسیدن روابط عمومی های شرکت های 
صنعت آب کشور به جایگاه اصلیشان که همان راهبرد 
مدیریت مشارکتی در بخش های مختلف است باشیم.

مراسم تجلیل از تالش گران و کارگران نمونه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور مدیرعامل، قائم مقام، 
معاونان و مدیران اجرایی شرکت در دفتر مدیرعامل برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی، محمد عالیی مدیر عامل شرکت در این مراسم با اشاره به فرمایشات، پیام ها و سخنان حضرت 
علی علیه السالم در نهج البالغه گفت: کار قداست و حرمت دارد و این کتاب به عنوان راهنمای کاربردی برای 
جامعه کارگری باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین از قرآن به عنوان کتابی انسان ساز و هادی برای جامعه 
بشری یاد کرد و اظهار داشت اگر چه نمی توان از این کتاب آسمانی علوم فیزیک و شیمی را استخراخ کرد اما                           
می توان به عنوان مکتبی انسان ساز از آن بهره گرفت. وی خاطر نشان کرد: شیوه مدیریت حضرت علی )ع( در 
نهج البالغه به روشنی بیان شده است رابطه انسان با انسان و انسان با محیط زیست قابل شناسایی و رویت است. 
عالیی با اشاره به تفاوت های فردی و اجتماعی در جامعه کارگری گفت: فردی که به شدت کار می کند و حتی در 
ماه مبارک رمضان امور خدمات شرکت را به گونه ای انجام داده که رضایت مندی جمع را در پی داشته و فردی 
که در این ساعت در بستر آرمیده است متفاوت است. بین کارگری که کار می کند و فردی که کار نمی کند اگر 
تفاوت قائل نشویم عین ظلم است. بین فرد تحصیل کرده و فردی که به تحصیالت اهمیت نداده است تفاوت وجود 
دارد. وی تاکید کرد: ما در شرکت به انتقادها و نقدها اهمیت می دهیم و افراد منتقد گالیه ها و شکوائیه های خود 
را به دفتر من منتقل کنند چون معتقدم با انتقاد و نقد درست و صحیح می توانیم راه های صحیح مدیریتی را در 
حفظ و حراست از منابع ابی استان و همچنین نیروهای خدوم شرکت پیش ببریم وی با اشاره به این که خدمات 
پایه در حوزه کارگری شرکت انجام می شود گفت: در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مقام، پست سازمانی و 
رتبه اهمیت چندانی ندارد ، مهم چگونه کار کردن است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به این که امسال سال جهش تولید است و خوشبختانه نزوالت اسمانی به کمک ما آمده است و می توانیم شاهد 
توسعه و رونق بخش کشاورزی باشیم ابراز امیدواری کرد که همه دست به دست هم دهیم و در راستای رونق تولید 
تالش کنیم. وی ضمن تقدیر و قدردانی از همت و تالش حسن آذرخش و همکارنش با اشاره به این که تالش     
می کنیم پرداخت های مالی را به سمت عدالت سوق دهیم تصریح کرد: خوشبختانه باالترین سرانه حقوق و مزایا 
را در شرکت پرداخت کردیم و هیچ گونه بدهی هم نداریم. در پایان این مراسم از زحمات و تالش های یازده نفر از 
کارگران و خادمان نمونه عرصه خدمت در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اهدای لوح قدردانی و تقدیر شد.

پایان عملیات بازگشایی و الیروبی 2550متر 
بستر رودخانه های این شهرستان سبزوار

آغاز عملیات رفع تصرفات غیر قانونی حریم 
و بستر رودخانه درونگر به طول 10 کیلومتر

جمع آوری 6 دستگاه موتور پمپ غیرمجاز 
از شبکه انتقال آب سددوستی به سرخس
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انسداد یک حلقه چاه آب غیر مجاز به عمق 
70 متر در شهرستان گناباد

50 درصد حجم مخزن سد تبارک شهرستان 
قوچان پر شد

مدیر امور آب شهرستان قوچان از افزایش 50 درصدی 
حجم سد تبارک این شهرستان خبر داد و گفت: حجم 
متناظر  میزان  با  مکعب  متر  میلیون  دریاچه 29/930 
متر  میلیون   16/098 گذشته  سال  مشابه  مدت  در 
مکعب است که با توجه به وقوع سیالب ها و همچنین      
تا  سدتبارک  مخزن  از حجم  نیمی  بهاری  های  بارش 

کنون پر شده است.  
وی در ادامه همچنین از برگزاری سومین جلسه کمیته 
در خردادماه  قوچان  آب شهرستان  ایمنی  برنامه  فنی 

سال جاری خبر داد.
این جلسه  در  نشان کرد:  آبادی خاطر  حسینی جعفر 
علی عزیزی به عنوان نماینده امور منابع آب شهرستان 
حضور داشت و گزارشی از عملکرد امور آب در راستای 

حفظ و صیانت از منابع آبی شهرستان ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

الیروبی 253 کیلومتر از رودخانه های استان با 23 هزار و 6۴0 میلیون ریال اعتبار

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
براساس  گفت:  رضوی  خراسان 
بار  برنامه ریزی ها برای نخستین 
میلیون  و 6۴0  هزار  اعتبار 23  با 
ریالی، 253 کیلومتر از رودخانه ها 
در بازه های پر خطر الیروبی شد.  
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی،  خراسان  ای  منطقه  آب 
محمد عالیی در رابطه با وضعیت 
کرد:  اظهار  استان  در  ها  سیالب 

پذیری  آسیب  گویای  رضوی  خراسان  استان  پیشینه 
فزاینده  روند  است.  سیالب  برابر  در  آن  زیاد  بسیار 
بستر  و  حریم  به  تجاوز  مراتع،  و  ها  جنگل  تخریب 
رودخانه ها و بارش های رگباری شدید با حجم زیاد در 
زمان کم، سیالب های ویرانگر و آسیب پذیری استان 
را  گذشته  برجای  های  آسیب  حجم  سیالب  برابر  در 

افزایش داده است.
این  با  متناسب  ای  منطقه  آب  شرکت  افزود:  وی 
بازگشایی     و  الیروبی  و  ها  رودخانه  مدیریت  تغییرات 
آن ها را بجد در دستور کار قرار داده است. سال گذشته 
به  پرخطر  های  بازه  و  سیالب  از  پذیر  آسیب  مناطق 
کارشناسان  و  مدیران  بخشداران،  و  فرمانداران  کمک 
مهندسی  های  شرکت  ها،  شهرستان  آب  امورهای 
مشاور، شناسایی و الویت بندی شد و با اعتبار 23 هزار 
از  بار  نخستین  برای  شرکت  که  ریال  میلیون   6۴0 و 
منابع جاری تخصیص داد، 253 کیلومتر از رودخانه ها 

در بازه های پر خطر الیروبی شد.
بستر     از  هکتار   5۴0 همچنین  داد:  ادامه  عالیی 

رودخانه ها رفع تصرف شده؛ 15۷ پل تخریب و برای 
است.  شده  احداث  خاکریز  کیلومتر   26 سیالب  مهار 
بازگشایی  و  الیروبی  برای  که  اعتباری  است  گفتنی 
رودخانه ها هزینه شد نسبت به خسارت های اقتصادی 
در  مثال  است.  ناچیز  بسیار  سیالب  محیطی  زیست  و 
تایباد، در سیالب 1395  رودخانه دوغارون شهرستان 
فقط به تاسیسات گمرک دوغارون بیش از 500 میلیارد 

ریال خسارت وارد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: رودخانه 
ریال  میلیون   230 اعتبار  با   98 سال  در  دوغارون 
الیروبی و دیواره حفاظتی خاکی برای مدیریت سیالب 
رودخانه  این  ساخته شده و سیالب های سال 1398 

بدون هیچ خسارتی مدیریت شده است.
انسجام  با  مهم  آورد  دست  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایجاد شده حاصل  استان  در  که  نظیری  بی  مدیریتی 
کار جمعی همه افراد به ویژه فرمانداران، دادستان ها و 

نیروی انتظامی و همکاری مردم است.

توسط معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی انجام شد:

ثبت احکام پرسنل در سامانه پاکنا

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
و  مالی  انسانی،  منابع  معاون  آذرخش  حسن  رضوی، 
این  اعالم  با  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  پشتیبانی 
شامل  پرسنل  تمام  احکام  اطالعات  کرد:  اظهار  خبر 
کارمندی، کارگری، رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین 
بار در سامانه جدید  اولین  برای  و طرح¬های عمرانی 
اطالعات کارکنان نظام اداری کشور تحت عنوان سامانه 

پاکنا، ثبت شده است.

آبگیری سد بار شهرستان نیشابور پایان یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر منابع آب شهرستان نیشابور با اعالم این 
خبر گفت: آبگیری سد بار نیشابور در سال 99 با ظرفیت 
آب  مصرف  برای  مکعب  متر  هزار   ۷00 و  21میلیون 
شرب شهر فیروزه و شرکت فوالد خراسان ،تخصیص و 
آبگیری شد. مدیر منابع آب شهرستان نیشابور در ادامه 
بار تصریح کرد: متوسط  با اشاره به حجم مخزنی سد 
دبی سیل با دوره بازگشت دو ساله2۷/2 متر مکعب بر 

ثانیه با حجم مخزن 23/5 میلیون متر مکعب است.

 از این پس اطالعات احکام کلیه پرسنل، شامل احکام افزایش حقوق سالیانه و دیگر احکام در طول سال باید در 
این سامانه ثبت شده و برای هر حکم یک کد پاکنا صادر گردد.

گفتنی است این سامانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور جهت رصد کردن اطالعات آماری و حقوقی 
کارکنان دولت طراحی و از ابتدای سال مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی در رابطه با صدور احکام کارمندان طرح های عمرانی تشریح کرد: احکام کارمندان طرح های عمرانی پس از 
بحث و تبادل نظر مسئوالن شرکت در خصوص افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 

کشوری مورد موافقت قرار گرفت و احکام مربوط توسط کارگزینی صادر گردیده است.
اعطای تسهیالت جدید بانک ملت به همکاران

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تشریح کرد: بر اساس توافقات حاصله 
بین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و بانک ملت، تسهیالتی تا سقف 

50 میلیون تومان در قالب توافق چهار ساله به همکاران پرداخت می¬شود. 
همکاران در صورت داشتن شرایط الزم تقاضای خود را از طریق نامه به اداره امور مالی ارسال می کنند. بدیهی است 
پس از بررسی الزم در صورت واجد شرایط بودن و مشروط به تأمین منابع الزم و براساس اعتبار حقوق ماهیانه و 

زمان ارسال تقاضا در نوبت معرفی و دریافت تسهیالت قرار می گیرند. 
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پایان طرح تغذیه مصنوعی فاروب –رومان با ظرفیت بیش از 9میلیون و 820 هزار متر مکعب

انحراف  با هدف  طرح تغذیه مصنوعی فاروب - رومان 
جریان های سطحی مازاد بر دبی پایه و تغذیة سفره های 
آب زیرزمینی، حفاظت نواحی پایین دست رودخانه در 
برابر سیالب، بهبود وضعیت منابع آب واستفادة مناسب 
تر از چاه های محدوده طرح با ظرفیت 9میلیون و 820 

هزار و 80 متر مکعب انجام شد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، مدیر منابع آب شهرستان نیشابور با اعالم این 
به تغذیه مصنوعی یک سد در حوضه  اشاره  با  خبر و 
همین  در  کرد:  نشان  خاطر  شهرستان  این  آب  امور 
 1/500/000 ظرفیت  با  درود  مصنوعی  تغذیه  راستا 
و  مکعب  متر   100/000 با  بار  ،آبکوزه  مکعب  متر 
مجموعا  مکعب  متر   1/200/000 ظرفیت  با  سلطانیه 
آبخوان های دشت  به  نفوذ  متر مکعب   12/620/080

نیشابور با این چهار تغذیه مصنوعی انجام شد.
 خجسته پورخاطر نشان کرد: : بزرگترین طرح تغذیه 
رومان  فاروب  رودخانه  در  رضوی  خراسان  مصنوعی 
هکتار   20 بند  هر  که  شده  اجرا  بند  با شش  نیشابور 

مدیر اداره منابع آب درگز: در جلسه ای 
که  با حضور اعضای شرکت رهروان سپهر 
اندیشه در اداره منابع آب درگز تشکیل 

شد و عملیات بروزرسانی توسط اعضای این 
شرکت تشریح شد.

وسعت به عمق 9 متر دارد.
این  به  اشاره   با  نیشابور   شهرستان  آب  منابع  مدیر 
که  تعداد زیادی از چاه های آب شرب نیشابور به دلیل 
برخورداری از خصوصیات فیزیکی بسیار خوب در بخش 
اظهار  قرار دارد  فاروب رومان  افکنه رودخانه  مخروطه 
داشت: حداقل امکان اجرای پنج طرح تغذیه مصنوعی 
در نیشابور وجود دارد که اجرای هر کدام از آنها نیازمند 

تامین 100 میلیارد ریال اعتبارات است.

مسدود سازی 5 حلقه چاه غیرمجاز آب در 
دشت خواف

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
راستای  منابع آب خواف گفت: در  اداره  رضوی، مدیر 
طرح سازگاری با خشکسالی و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی با تالش گروه های گشت و بازرسی این اداره 
5 حلقه چاه غیرمجاز آب شناسایی و پس از اخذ مجوز 

قضایی نسبت به پر و مسدودسازی آنها اقدام شد.
»جواد خاموشی« افزود: این چاه های غیرمجاز آب که 
دارای عمقی بین 20 تا  25 متر بودند در دشت خواف 

قرار داشتند.
وی همچنین به عملیات الیروبی کال روشک اشاره کرد 
و گفت: در پی وقوع سیالب در اوایل فروردین ماه سال 
جاری و همچنین سرریز شدن سد سده خواف، نیاز به 
الیروبی کال روشک بیشتر از قبل محسوس بود که طی 
توسط  الیروبی  عملیات  آمده  عمل  به  های  هماهنگی 
اداره منابع آب شهرستان خواف از بستر کال مذکور به 

طول 2300 متر انجام شد.

در ماه های ابتدایی سال جاری 2۴ 
مورد عملیات برای رفع تصرفات غیرمجاز 
رودخانه های شهرستان تربت جام توسط 

امور منابع آب تربت جام انجام شد.

در راستای تحقق مدیریت مشارکتی در امور 

منابع آب کاشمر انجام گرفت:

حصول توافق اولیه امور منابع آب کاشمر با 
حق آبه بران ششطراز

در راستای تحقق مدیریت مشارکتی حصول توافق اولیه 
امور منابع آب کاشمر با حق آبه بران ششطراز با حضور 
و هماهنگی نظام صنفی کشاورزی شهرستان خلیل آباد 
انجام گرفت که پایان بخش بی نظمی های بهره برداری از 

آب سطحی ششطراز خواهد بود.  
منطقه ای  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب کاشمر با اعالم این 
فصلی  رودخانه های  مهم ترین  از  ششطراز  گفت:  خبر 
منطقه ترشیز به شمار می رود که از منطقه کوهستانی 
کوهسرخ در شمال شهرستان کاشمر سرچشمه گرفته 
مناطق  از  کیلومتر   80 حدود  مسافتی  طی  از  پس  و 
سد  به  کندر  جنوب  در  آباد  خلیل  شهرستان  غربی 

شهید مدرس می ریزد.
این  سطحی  حق آبه  افزود:   فر«  حکمتی  »حسین 
عرفاً  و  سابقاً  که  شده  تقسیم  سهم  به شش  رودخانه 
یافته  اختصاص  کندر  شهر  کشاورزان  به  آن  سهم  دو 
بزنجرد،  و چهار سهم دیگر آن وارد روستاهای جابوز، 
سیالب  رخداد  به  اشاره  با  وی  می شود.  ارغا  و  مزده 
سفره های  تقویت  لزوم  و  جاری  سال  فروردین  ابتدای 
آب زیرزمینی گفت:  بستر رودخانه ششطراز از بهترین 
مکان های تغذیه سفره های آب زیرزمینی می باشد که 
دادستان  هماهنگی  با  و  امور  کارشناسان  بررسی  با 
محترم شهرستان خلیل آباد در تاریخ 99/01/10 تمامی 
شق النهرهای غیرمجاز و دریچه های احداثی مسدود و 
این امر موجب آغاز روند مذاکرات بهره برداران با امور 
نظام  همکاری  با  گفت:  فر«  »حکمتی  شد.  آب  منابع 
منابع طبیعی شهرستان خلیل آباد  و  صنفی کشاورزی 
و جلسات فشرده متعدد با مشارکت کشاورزان منطقه 
و نمایندگان حق آبه بران، توافق اولیه ای مبنی بر امکان 
با  ششطراز  سطحی  آب   از  حق آبه بران  بهره برداری 
رعایت قوانین و دستورالعمل های مربوطه تحت نظارت 
و کنترل نظام صنفی و امور منابع آب و جلوگیری از 
حق آبه بران  نماینده  همکاری  با  غیرمجاز  بهره برداران 
ادامه  در  کاشمر  آب  منابع  امور  مدیر  شد.  حاصل 
منابع آب  سطحی  نقش  اهمیت  به  توجه  گفت:  عدم 
در تغذیه منابع آب زیرزمینی منطقه موجب شده است 
تا حق آبه بران به دلیل عدم آگاهی کافی، بیش از سهم 
آن  بر  عالوه  و  کنند  بهره برداری  رودخانه  آب  از  خود 
در نقاطی غیر از مجرای اصلی دریچه ها، شق النهرهایی 
غیر  دیگری  افراد  همچنین  نمایند.  تعبیه  رودخانه  در 
به  اقدام  شق النهرهایی  ایجاد  با  نیز  حق آبه بران  از 
بهره برداری غیرمجاز از آب های سطحی می کردند که با 
توسعه بی رویه باغات خود و یا فروش آب، ارزش افزوده 
ای را به عنوان سرمایه برای خود ایجاد می نمودند که 

این امر با حفاظت از حقوق عامه منافات دارد.
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اصول تفویض اختیار در مدیریت تفویض اختیار اساسا یک سبک مدیریتی است که کارکنان 
خود  دانش  افزایش  و  مهارت  ارتقاي  در  تا  می سازد  قادر  را 

بکوشند.
»واگذار  از  است  عبارت  اختیار  تفویض  از  ساده  تعریف  یک 
بتوانند  آنها  که  صورتی  به  دیگران  به  خود  اختیارات  کردن 
کارهای  از  برخی  مسوولیت  و  نمایند  عمل  مستقل  طور  به 
به درستی  کار  اگر  که  است  بدیهي  بپذیرند«.  را  شما  معین 
بود.  خواهید  مسوول  مدیر،  به عنوان  شما  نگیرد  صورت 
کنید  واگذار  به گونه ای  را  امور  که  است  این  راه حل  بهترین 
که کارها انجام شوند ولی اشتباهی صورت نگیرد. در تفویض 
دارند،  تصمیم گیری  و  اطالعات  به  نیاز  که  کارهایی  اختیار 
مدنظر مي باشد و کارهای ساده و در حد اپراتوری موردنظر 
نیستند.با تفویض اختیار کارکنان شما قادر خواهند بود تا در 
موقعیت های مختلف بدون اینکه به شما مراجعه کنند عمل 

کرده و تصمیم گیری کنند.
دادن  نشان  انسانی  منابع  تقویت  و  تشویق  راه های  از  یکی 
موثر  تفویض  است.  آنها  به  اختیار  دادن  طریق  از  اعتماد 
آن  از  مدیر  هم  و  کارمند  هم  که  می کند  ایجاد  را  مزایایی 
بر  تا  می سازد  قادر  را  مدیران   ، تفویض  مي شوند.  بهره مند 
که  بدانند  کارکنان  نمایند.اگر  تمرکز  خود  مدیریتی  وظایف 
کار  انجام  نحوه  قطعا  باشند  تصمیمات خود  پاسخگوی  باید 
از  بود.  خواهد  آنان  براي  عامل انگیزاننده  یک  و  یافته  بهبود 
برای  عاملی  به  می تواند  تصمیم گیری  اختیار  دیگر  سوی 

تقویت اعتماد به نفس نیز تبدیل شود.
ضمنا تجزیه و تحلیل اطالعاتی که مبنای تصمیم گیری قرار 
بزرگ تر  مسوولیت های  برای  را  کارکنان  می تواند  گرفته اند، 
آماده سازند. این روش یک کناره گیری ساده از مسوولیت ها 
نیست، بلکه باید به خوبی برنامه ریزی شود. وظیفه ای که قرار 
است تفویض شود باید به طور واضحی تعیین شده و حد و مرز 
آن مشخص گردد.ابهام، تمام مزایای حاصل از تفویض اختیار 
قرار  گنگ  و  گیج  حالت  در  را  کارکنان  و  می برد  بین  از  را 
می دهد. تفویض اختیار به این معنی نیست که مدیران دیگر 
مدیران  اینکه  به  نظر  ندارند.  کار  انجام  قبال  در  مسوولیتی 
نمی توانند همیشه در حال نظارت بر عملکرد تیم خود باشند، 

باید روشي به کار گیرند تا همواره برنظارت داشته باشند.
همیشه این احتمال وجود دارد که کارکنان مرتکب خطایی 
در اختیارات تفویض شده شوند و تصمیمات نادرستی اتخاذ 
نمایند که برای سازمان هزینه اضافی ایجاد کند. این موضوع 
مدیران را نگران می کند چون آنها هنوز مسوول نهایی کلیه 
این  است  مهم  آنچه  اما  هستند  خود  تصمیم گیری هایتیم 
است که بدون تفویض اختیار فشار کار و مسوولیت به حدی 
تاثیر خواهد  آنها  عملکرد  بر  که  زیاد خواهد شد  مدیران  بر 

گذاشت..
واگذار  را  کاري  چه  که  است  مطرح  سوال  این  معموال 

کنیم و چه کاري را خود انجام دهیم؟؟
به این مساله باید نگاه بلند مدت داشت، شما می خواهید تا 
آزاد  تا ضمن  نمایید  تفویض  را  کارها  است  ممکن  که  آنجا 
کردن وقت خود برای انجام کارهای تخصصی تر، باعث ارتقاي 

توانایی پرسنل خود شوید.
که  باشد  فعالیت هایی  گرفتن  نظر  در  می تواند  آغازین  نقطه 
خود شما قبل از ارتقا یافتن به پست فعلی انجام می دادید، 
انجام  را  آن  می تواند  هم اکنون  تازه کار  یک شخص  بنابراین 
دهد. وظایفی که شما تجربیات بیشتری در آنها دارید، بهترین 
مواردی هستند که شما می توانید برای دیگران توضیح داده و 
آنها را برای انجام دادن آن آموزش دهید.بنابراین شما تجربه 
به  کار  اطمینان حاصل کنند که  تا  به کار می گیرید  را  خود 
خوبی زمانی که خود آن را انجام می دادید، انجام خواهد شد. 
تجربه  شما  کارکنان  که  اموری  است  بهتر  دیگر،  سوی  از 
بیشتری در آن دارند به آنها تفویض شوند، البته این به معنای 

شما  همانند  شرایطیکسان  در  که  دهید  آموزش  به گونه ای 
عمل نمایند، دراین صورت آنها کنترل امور را از جانب شما 

تمرین خواهند نمود.
داشته  حضور  جا  چند  همزمان  نمی توانید  که  شما  به عالوه 
باشید، ولی آنها می توانند شاهد و ناظر موقعیت های مختلف 
و متفاوتی باشند که می تواند باعث تقویت کنترل امور شود. 
به زبان مهندسی اگر شما حقیقتا به کنترل امور توجه دارید، 
تا  کنید  اجرا  و  طراحی  طوری  را  کنترلی  مکانیزم هاي  باید 

قادر باشند، به طور موازی و اتوماتیک امور را کنترل نمایند.
این است که بیش  را تهدید می نماید  خطری که یک مدیر 
از اندازه در کاری که قصد داشت مسوولیت آن را به دیگری 
تفویض نماید، درگیر شود. یک راهکار مناسب برای اجتناب 
از این موضوع ایجاد ارتباط از طریق برگزاري جلساتي است 
که در یک فضاي رسمي صورت گیرد. شما حتی می توانید 
او را مجبور نمایید تا فهرستی از مطالب مهم تهیه نماید تا 
را  وارد جزئیات شویدوقتی شما کاری  لزوم  فقط در صورت 
آن  شما  که  خوبی  همان  به  باید  کار  آن  می نمایید  تفویض 
را  کار  ولي هیچ  وقت خروجی  انجام شود،  انجام می دهید  را 
و  شرایط  مورد  در  است  بهتر  نسنجید.  خودتان  انتظارات  با 
استانداردهای مورد استفاده در سنجش خروجی با کارکنان 

خود به توافق برسید.
خواهید  چه  کردید  تفویض  را  چیز  همه  اینکه  از  پس 

کرد ؟
داشته  نظر  تحت  را  شده  تفویض  وظایف  باید  هنوز  شما 
باشید و به ارتقاي کاری پرسنل خود کمک نمایید تا بتوانند 
به هیچ  نباید  تمرین کنند. شما  به خوبی  را  اختیارات خود 

وجه وظایف مدیریتی خود را تفویض نمایید.
هستند  مدیریتی  وظایف  همان  که  شما  اصلی  وظایف 

چیست؟
منابع،  سازماندهی،برنامه ریزی،تخصیص  شامل  وظایف  این 
آموزش، ارزیابی عملکرد، انگیزش،ارتقا، تشویق و.... می باشد. 
شما باید به عنوان یک مدیر پیشرفت و اثربخشی گروه کاری 
اینها  دهید.  نشان  و  کرده  ارائه  به خوبی  سازمان  در  را  خود 
وظایفی هستند که شما می توانید برای پر کردن وقت خود 
این  که  است  مکانیزمی  اختیار  تفویض  دهید.  بسط  را  آنها 

فرصت را در اختیار شما قرار مي دهد.
سایر مزایای تفویض اختیار برای سازمان:

1- پرورش مدیران آینده و کمک به پروژه جانشین پروری در 
پروژه های منابع انسانی.

2- افزایش تعلق سازمانی و پرورش کارکنانی مشتاق )غرق 
.)Ingaged در کار

3- بهبود های چشمگیر در فرایندها و افزایش سرعت کار ها .
۴- افزایش خالقیت کارکنان و اخذ پیشنهادهای شگفت انگیز 

که ناشی از وجود کارکنان مشتاق می باشد.
5- حذف اتالفها )Muda ( در سازمان .

کاهش جذابیت  و  کارشناسی  پستهای  در  6-ایجاد جذابیت 
پستهای مدیریتی که منجر به سهولت گسترش ساختار افقی 

به جای ساختار های عمودی می شود.
الزامات قانونی:

و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   93 ماده  اساس  بر   
معیار  یاددهی،  محور«  فردی  عملکرد  ارزیابی  دستورالعمل 
برای  سرپرستی،  تحت  کارمندان  توانمندسازی  و  توسعه 
مدیران » مدیران بخشی از امتیاز ارزیابی عملکرد فردی خود 
را از محل این محور اخذ می نمایند که این موضوع از طریق 
مدیران  به   1399/3/31 مورخ   201۴00/99//2 شماره  نامه 

محترم اطالع رسانی شده است.

ترک مسوولیت از جانب شما نیست، بلکه به این دلیل است 
که آنها در این مورد متخصص هستند.

به عنوانیک مدیر خوب باید از آنها بخواهید که زمانی را جهت 
صرف  شما  به  شده  اتخاذ  تصمیمات  و  اقدامات  دادن  شرح 
نمایند تا شما نیز در جریان قرار گرفته و شرایط آنها را درک 
از  است که  از وظایف مهم مدیریتی  کنید. تصمیم گیرییکی 
موارد قابل تفویض مستثنی نمی باشد، اگرچه باید حد و حدود 

مجاز این تصمیمات به طور واضح تعریف شوند.
تفویض باید به طور تدریجی صورت گیرد. اگر شما کار بزرگ و 
ترساننده ای را به کسی واگذار نمایید که احساس کند از عهده 
آن بر نمی آید نه تنها آن کار انجام نخواهد شد، بلکه باعث از 
بین رفتن انگیزه و اعتماد به نفس او خواهد شد.بنابراین او را 
به تدریج آماده نمایید.ابتدا کاری کوچک سپس کار کوچک 
شد،  انجام  کار  این  که  هنگامی  و  قبلی  کار  ادامه  در  دیگر 
وارد شدن به مراحل بعدی. هر کاریکه تفویض می شود باید 
به میزانی پیچیدگی داشته باشد تا در شخص ایجاد کشش 

نماید.
الزامات تفویض اختیار:

انسان نیازمند احساس اطمینان است. او نیازمند آن است که 
باور کند واقعا قادر به انجام کاری که به او واگذار شده است 
باشد  داشته  کافی  اطالعات  باید  او  منظور  این  به  می باشد. 
باید  شما  بنابراین  آورد.  به دست  کجا  از  را  آنها  که  بداند  یا 

دسترسی به اطالعات الزم را مقدور سازید.
جریان  سیستمی جهت  باید  شما  که  است  معنی  بدان  این 
روان اطالعات ایجاد کنید که حداقل شامل تبادل اطالعات 
که  کاری  از  هریک  تا  باشد  کارکنانتان  و  شما  بین  منظم 
دیگری انجام می دهد آگاه باشد. همچنین این سیستم باید 
به عنوان  شما  که  باشد  اطالعاتی  مورد  در  آگاه کننده  شامل 
برای  این اطالعات  به  اگر شما  مدیر دریافت کرده اید، چون 
در  هم  شما  کارمندان  باشید،  داشته  نیاز  خود  کار  انجام 
آن  به  انجام دهند  را  تفویض شده شما  صورتی که کارهای 

نیاز خواهند داشت.
مدیر در نقش مربی :

1- زمانی که کاری را به کسی واگذار می کنید باید از اتخاذ 
تصمیم در مورد اموری که او قادر به انجام آنها است خودداری 
نمایید. ایده اصلی برای این کار این بوده است که کارمند شما 
نحوه کار را یاد بگیرد پس برای این کار باید به او جرات داد، 
با شما احساس  با مشورت در مورد تصمیمات خود  او  البته 

خوبی خواهد داشت.
2-اگر شخص مرتکب اشتباه شد به او بگویید و به دقت برای 
و  کار  اگر  است.  بوده  اشتباه  او  کار  چرا  که  دهید  شرح  او 
تصمیم او تقریبا درست بود به او تبریک بگویید و اصالحات 
احتمالی را به او پیشنهاد نمایید، اما او را برای تصمیم گیری 

رها کنید.
3-یکی از نگرانی ها در مورد تفویض اختیار این است که مدیر 
می دهد.  دست  از  را  امور  کنترل  اختیار  تفویض  واسطه  به 
گوناگون  عملی  موارد  و  مثال ها  با  را  خود  پرسنل  شما  اگر 

سمیه سلیمانی
  سرپرست گروه توسعه مدیریت  
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یک دستگاه لودر و کمپرسی که اقدام به برداشت 

غیر قانونی مصالح از جامرود کرده بودند توسط 

امور منابع آب تربت جام توقیف شد

بیش از 9هزار متر مربع از بستر        
رودخانه های قوچان رفع تصرف شد

نشست هم اندیشی اورهال کنتورهای 
هوشمند برگزار شد

نشست  برگژاری  از  قوچان  شهرستان  آب  منابع  مدیر 
هم اندیشی و چاره اندیشی اورهال کنتورهای هوشمند  

چاه های مجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
این  اعالم  با  آبادی  رضوی سید موسی حسینی جعفر 
با  نشستی  هوشمندطی  کنتورهای  اورهال  گفت:  خبر 
و  سرزمین  مهرگان  رهروان  شرکت  حضورنمایندگان 
با هدف رفع  شرکت آب منطقه ای شهرستان قوچان 

معایب برگزار شد.
وی افزود:در این نشست جزییات قرارداد به روز رسانی 

کنتورهای هوشمند کارشناسی و نقد و بررسی شد.
مدیر امور منابع آب قوچان با اشاره به اهمیت اورهال 
بهتر  و کنترل کنتورهای هوشمند تصریح کرد:کنترل 
کردن  کالیبره  و  گذشته  معایب  راندمان،رفع  افزایش 
این  در  که  بود  مسایلی  مهمترین  جمله  از  کنتورها 

نشست مطرح شد.

میز خدمت 26  خرداد ماه 99

تهیه مستند خطرات شنا در سدها با همکاری 
گزارش پنج سیمای مرکز خراسان رضوی و 

آتش نشانی مشهد در محل سد طرق

توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در 
اراضی باغون آباد شهرستان مشهد توسط 

گروه اجرائیات امورمنابع آب مشهد

آغاز فیلمبرداری مستند خدمت ماندگار، 
تقدیر از پیشکسوتان عرصه سد سازی و 

مدیریت منابع آب در استان خراسان رضوی

بازدید مهندس عالیی از شهرستان کالت و 
دیدار با کشاورزان منطقه
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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
 www.khrw.ir:سایت
شماره دریافت پیامک:

3000639۴
سامانه تلفن گویا : 31۴35

در  می گذشت.  صحرایی  از  )ع(  عیسی  حضرت  روزی 
زندگی  آن جا  در  عابدی  که  رسید  عبادت گاهی  به  راه 
می کرد. حضرت با او مشغول سخن گفتن شد. در این 
هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از 

آن جا گذشت.
وقتی چشمش به حضرت عیسی )ع( و مرد عابد افتاد، 
پایش سست شد و از رفتن باز ماند و همان جا ایستاد 
شرمنده ام.  خویش  زشت  کردار  از  من  خدایا  گفت:  و 
اکنون اگر پیامبرت مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟ 

خدایا! عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر.
بلند کرد  آسمان  به  دید سر  را  آن جوان  تا  عابد  مرد 

و گفت:
خدایا! مرا در قیامت با این جوان گناه کار محشور مکن.

در این هنگام خدای برترین به پیامبرش وحی فرمود 
که به این عابد بگو:

ما دعایت را مستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور 
اهل  پشیمانی،  و  توبه  دلیل  به  او  که  چرا  نمی کنیم، 
بهشت است و تو به دلیل غرور و خودبینی، اهل دوزخ.

بوعلی در حواس و در فکر انسان فوق العاده ای بوده و 
شعاع چشمش از دیگران بیشتر و شنوایی گوشش تیز 
تیز بود به طوری که مردم درباره او افسانه ها ساخته اند

صدای   ، بود  اصفهان  در  که  هنگامی  گویند  می  مثال 
چکش مسگرهای کاشان را می شنید

شاگردش بهمنیار به او گفت : شما از افرادی هستید که 
اگر ادعای پیغمبری بکنید ، مردم می پذیرند و واقعا از 

خلوص نیت ایمان می آورند
بوعلی گفت : این حرفها چیست ؟ تو نمی فهمی ؟

است  قرار  همین  از  حتما  مطلب  نه   : گفت  بهمنیار 
بوعلی خواست عمال به او نشان بدهد که مطلب چنین 
نیست در یک زمستان که با یکدیگر در مسافرت بودند 
که        صبح  طلوع  مقارن   ، بود  آمده  هم  زیادی  برف  و 
مؤ ذن می گفت ، بوعلی بیدار بود و بهمنیار را صدا کرد

بهمنیار گفت : بله
بوعلی گفت : برخیز

بهمنیار گفت : چه کار دارید ؟
بوعلی گفت : خیلی تشنه ام یک ظرف آب به من بده 

تا رفع تشنگی کنم
بهمنیار شروع کرد استدالل کردن که استاد ، خودتان 
حال  در  وقتی  معده  دانید  می  بهتر  هستید  طبیب 
التهاب باشد ، اگر انسان آب سرد بخورد معده سرد می 

شود و ایجاد مریضی می کند
من   هستید  شاگرد  شما  و  طبیبم  من   : گفت  بوعلی 

تشنه ام شما برای من آب بیاورید ، چکار دارید
که  آوردن  بهانه  و  کردن  استدالل  به  کرد  شروع  باز 
درست است که شما استاد هستید و لکن من خیر شما 
را می خواهم من اگر خیر شما را رعایت کنم ، بهتر از 
این است که امر شما را اطاعت کنم پس از آنکه بوعلی 

برای او اثبات کرد که برخواستن برای او سخت است
امتحان  را  شما  خواستم  نیستم  تشنه  من   : گفت 
ادعای  چرا   : گفتی  می  من  به  هست  یادت  آیا  کنم 
پیغمبری نمی کنی ؟ اگر ادعای پیغمبری بکنی مردم              
می پذیرند شما که شاگرد من هستی و چندین سال 
است پیش من درس خوانده ای ، می گویم ، آب بیاور ،                            
نمی آوری و دلیل برای من می آوری ، در حالی که این 
از وفات  شخص مؤ ذن پس از گذشت چند صد سال 
خودش  گرم  بستر  صلی اهلل علیه وآله وسلم  اکرم  پیغمبر 
را رها کرده و باالی ماءذنه به آن بلندی رفته است تا 
آن که ندای )اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا 
رسول اهلل ( را به عالم برساند او پیغمبر است ، نه من 

که بوعلی سینا هستم

ناپایدار است،  انتقام، اگر چه آرام کننده است! اّما اوالً 
ثانیاً آرامش کاذب ایجاد می کند، رابعاً کار انسان های 
ضعیف است،خامسا به خدا واگذار نمی شود. بهتر است 
به خدا  بگیری  انتقام  اگر خواستی  اّما  باشی.  بخشنده 

واگذار کن به یک نمونه تاریخی توجه کنید:
کسانی  به  گاهی  )ره(  آبادی  شاه  مرحوم  شده،  نقل 
که به او بی احترامی و یا توهین می کردند به آرامی 
توهین  با  را  ها  آن  توهین  واقع  در  و  داد  می  پاسخ 
صدای  مقابل  طرف  اینکه  بدون  البته  داد.  می  پاسخ 
آن مرحوم را بشنود. فرزند مرحوم شاه آبادی علت را 
این مقام معنوی چرا چنین                                       با  از پدر پرسید که شما 
می کنی؟ گفت:پسرم من از روزی که انتقام خدا را با 
چشم خود دیدم، بنا را گذاشتم که چنین کنم. ماجرا 
از این قرار بود که روزی به حّمام )عمومی( رفته بودم. 
به سر روی  و کمی  وارد خزینه شدم. آب سرریز شد 
یکی از افسران پهلوی )شاه ایران( پاشیده شد. وی به 
شدت بر افروخته و به من توهین کرد. من که در جمع 
حاضران نخواستم و شاید نتوانستم پاسخ او را بدهم. به 
آرامی گفتم واگذارت می کنم به خدا. از حّمام بیرون 
ما  به منزل  بعد فردی  آمدم. ساعتی  به منزل  و  شدم 
مراجعه کرد و درخواست کرد که به درب حمام بروم. 
را  افسر  آن  دید.  خواهی  خود  گفت  پرسیدم.  را  علت 
دیدم که به هنگام باال آمدن از پله های حمام نقش بر 

زمین شده و زبانش بند آمده! گویی الل از مادر زاده 
شده! با ایما و اشاره از من طلب عفو می کرد. دعا کردم 
و از خدا خواستم او را ببخشد. تا دعای من خاتمه یافت. 
زبان در کام او به حرکت درآمد و به دست و پای من 
افتاد. از آن روز وقتی کسی توهینی و یا اساعه ادبی به 
من می کند. دیگر او را به خدا واگذار نمی کنم. خودم 
به آرامی پاسخش را می دهم تا خدا انتقام نگیرد که 

منتقم بزرگی است.

روزی رهگذری از باغ بزرگی عبور می کرد، مترسکی را 
دید که در میانه باغ ایستاده و کالهی بر سر نهاده و مانع 
نشستن پرندگان بر ثمرات باغ است. رهگذر گفت:تو در 
این بیابان دلتنگ نمی شوی؟ مترسک گفت:نه، چطور؟ 
روزگار برایت تکراری نیست؟ چه چیزی تو را خوشحال 
می کند؟ مترسک گفت:راست می گویی من هم گاهی 
از اینکه دیگران را بترسانم و آزارشان بدهم هیجان زده 
توانی  نمی  تو  گفت:نه  مترسک  و خوشحال.  می شوم 
ظلم کنی و یا از آزار دیگران خوشحال بشوی. رهگذر 
علت را پرسید مترسک گفت:کلّه من پر کاه است و کلّه 
تو پر مغز آدمی. برترین مخلوق عالم، مغز و ظرف ذهن 
توست. تو نمی توانی مثل من باشی. مگر اینکه کله ات 

پر کاه باشد.

کرد.  طوالنی  را  خود  خطابه  منبر،  در  حجاج  روزی 
مردی از وسط جمعیت با صدای بلند گفت: موقع نماز 
است، سخن را کوتاه کن! نه وقت به احترام شما توقف 

می کند، نه خداوند عذرت را می پذیرد.
حجاج از این صراحت، آن هم در یک مجلس عمومی 
ناراحت شد، دستور داد مرد را زندانی کردند. کسان او 

به مالقات حجاج رفتند و به وی گفتند:
امیر! مرد زندانی از فامیل ماست و دیوانه است. دستور 

فرمایید آزاد شود.
حجاج گفت: اگر خودش به دیوانگی اقرار کند، آزادش 

خواهم کرد.
کسانش به زندان رفتند و گفتند: به جنونت اقرار کن، 

تا آزاد شوی.
مرد گفت: هرگز چنین اعترافی نمی کنم، من مریض 

نیستم. خداوند مرا سالم آفریده است.
گوش  به  زندانی  صادقانه  و  صریح  های  جواب  وقتی 
آزادش  راستگویی  احترام  به  داد  حجاج رسید، دستور 

کردند


