شامره یکصد و هفتاد وسه ،مهر 12 ،1397صفحه
در ویژه نامه این شماره از
ماهنامه رساناب می خوانید:

پیام ماه:
«عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند».
امام حسین (ع)

تاثیر کالم و قلم(صفحه )7

رویدادها :جلسه اقتصادی با هیأت اتریشی (صفحه )2

آغاز دهمین سال اجرای طرح داناب در خراسان رضوی
آئین دهمین سال اجرای طرح ملی
دانش آموزی نجات آب (داناب) با مشارکت
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و اداره
کل آموزش و پرورش استان صبح امروز در
تاالر ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان مشهد
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،مدیر عامل این
شرکت در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت
جایگاه علم و آموزش در فرهنگ غنی و دین
مقدس اسالم ،از کار ارزشمندی که در بخش
آموزش و پرورش انجام شده تشکر کرد .عالیی گفت:
علم و آموزش ،آموزگاری و معلمی در فرهنگ غنی
و دین مقدس ما جایگاه برجسته ای دارد .خداوند
در سوره علق می فرماید " :الذی علم بالقلم" یعنی
من کسی هستم که با قلم آموزش می دهم .پیامبر
اکرم نیز فرموده اند " :انی بعثت معلما" یعنی من به
معلمی مبعوث شده ام .وی گفت :بزرگترین هنر نیاکان
ما در این سرزمین خشک و نیمه خشک ،سازگاری با
کم آبی بوده است؛ با توجه به تاریخ کهن کشور که
روزگار شادی و ناشاد زیادی را پشت سر گذاشته ،مردم
همیشه مسیر درست را در پیش گرفته اند.

عالیی با اشاره به آخرین وضعیت آبی استان گفت:
میانگین بارش در سرزمین های خشک  750میلیمتر
در سال است و در ایران این مقدار به  250میلیمتر
می رسد .میانگین بارش در دوره  40ساله  220میلیمتر
و در سال گذشته به  189میلیمتر کاهش یافته و در
سال  96-97این رقم به  129میلیمتر رسیده است.
این روند کاهشی نزوالت جوی نگران کننده می باشد
وی افزود :اسراف و تبذیر در دین ما حرام است ولی
متاسفانه یکی از پرمصرف ترین مردمان عالم هستیم.
باید توجه داشت که آب قابل تولید نیست و با حفر
چاه های مجاز و غیر مجاز و برداشت بیش از حد از
سفره های آب زیر رمینی ،باعث خالی شدن منابع آبی
استان شده ایم .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان
عنوان کرد34 :دشت از37دشت استان بحرانی است .ما
مجاز به برداشت 40درصدی منابع آب هستیم ولی
128درصد را برداشت می کنیم و در حال نابودی منابع
آب آیندگان هستیم .وی با اشاره به خشکسالی های

دانش آموزان مشارکت کننده در طرح
نجات آب با حضور در بخش مسابقه ها،
بالغ بر  42هزار اثر هنری ،علمی و فرهنگی
به صورت فردی و گروهی با موضوع نجات
آب تهیه و به دبیرخانه طرح ارسال کرده
اند .امید است پیام نجات آب توسط معلمان
عزیر به دانش آموزان و نسل فردا منتقل
شود تا مبادا سرزمین سوخته ای تحویل
آیندگان دهیم.
ما نیز به عنوان حاکم آب ،با وجود همه
اخیر ،کمبود بارش ها و افزایش دما؛ تنها راه مدیریت
منابع آب را سازگاری با کم آبی دانست و افزود :اجرایی
کردن پروژه هایی که در کارگروه سازگاری با کم آبی
استان تهیه شده الزمه اش حضور تمامی آحاد جامعه
بهویژه قشر فرهنگی و دانش آموزان عزیز می باشد.
عالیی با تاکید بر اهمیت کار فرهنگی و معلمان و
نیز ضمن تقدیر از زحمات  10ساله اداره کل آموزش
و پرورش خراسان رضوی در اجرای طرح داناب اظهار
داشت :طرح داناب یکی از موثرترین گام ها در راستای
بستر سازی اجتماعی برای سازگاری با کم آبی است.

طرح نجات آب از سال  88در خراسان رضوی آغاز
شده و با همت معلمان و دانش آموزان تاکنون استمرار
یافته است و در سطح کشور اجرا می شود .در استان
خراسان رضوی به عنوان مبتکر و پیشگام اجرای طرح
نجات آب (داناب) بالغ بر  1میلیون نفر از دانش آموزان
آموزش دیده اند که هر سال شاخص های ارزیابی
میزان مداخله آموزشی این طرح بیانگر رشد  15تا 20
درصدی سطح آگاهی و حساسیت گروه مخاطب است.

سختی ها طرح را اجرا خواهیم کرد و با تجهیز نمودن
چاه ها به کنترل حجمی مانع اضافه برداشت ها خواهیم
شد .باید با همدلی و هم زبانی و اجرای طرح داناب
بتوانیم مشکالت را مرتفع کرده و سرافکنده نباشیم .به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در پایان این مراسم تفاهم نامه اجرای طرح
دانش آموزی نجات آب در مقطع متوسطه اول و پیاده
سازی کتاب درسی " انسان و محیط زیست" برای پایه
دهم تحصیلی مبادله شد.
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جلسه مشترک معاون سفیر و تیم اقتصادی اتریش با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
جلسه مشترک معاون سفیر و تیم اقتصادی اتریش با شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در خصوص راه های سرمایه گذاری در پروژه های انتقال آب و پساب ،ساخت تصفیه خانه ها
و آب شیرین کن ها برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،در این جلسه محمد عالیی،
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خوب اولین
شرطش پیدا کردن شریک خوب می باشد ،کشور اتریش را یکی از شرکای خوب و با سابقه
روشن در سرمایه گذاری در کشور ایران دانست.
عالیی با اشاره به پتانسیل بسیار خوب استان چه در حوزه معادن و چه در بخش مسافر و
گردشگری که ساالنه بالغ بر  25میلیون نفر به مشهد مسافرت می نمایند ،تامین آب پایدار و
مطمئن را اولویت اصلی شرکت آب منطقه ای بر شمرد.
رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه  24درصد مساحت استان در منطقه نیم خشک و  76درصد آن در منطقه خشک واقع شده میانگین بارش
بلند مدت استان را  221میلیمتر عنوان کرد و افزود :در  60سال گذشته با رشد سریع جمعیت ،توسعه شهر ها و صنایع ،مهاجرت و تغییرات آب و هوا منابع آب استان با چالش های
جدی مواجه گردیده است.
وی با اذعان بر اینکه بزرگ ترین راهبرد شرکت آب منطقه ای در مدیریت منابع آب «سازگاری با کم آبی» است گفت :نیاکان ما میراث دار آب در هزاران سال قبل بوده اند ،از نمونه
عینی آن می توان به قنات قصبه گناباد و سد کریت طبس اشاره نمود که خیلی خوب توانسته اند برنامه های سازگاری با کم آبی را بیان نمایند.
در ادامه استفن مایر مشاور سفیر و رئیس اطاق بازرگانی سفارت اتریش با اشاره به موقعیت مناسب مشهد در حوزه توریست و صنایع ،آمادگی کشور متبوعش را در سرمایه گذاری در
احداث تصفیه خانه های فاضالب ،آب شیرین کن ها ،خطوط انتقال و پساب اعالم نمود.

معاون استاندار و فرماندار مشهد:

بایستی از برداشتهای غیرمجاز منابع آبی جلوگیری شود
معاون استاندار و فرماندار مشهد گفت :بایستی از
برداشتهای غیرمجاز منابع آبی جلوگیری شود و این
موضوع باید به عنوان یک اصل پذیرفته شود چون
اگر خالف این اصل عمل شود پیامدهای خوبی درپی
نخواهد داشت؛ لذا قوانین جمهوری اسالمی در حوزه
منابع آبی قوانین محکمی بوده و آب منطقهای نیز به
عنوان متولی منابع آب بایستی به این اصل توجه نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،احمد علی موهبتی ،در حاشیه بازدید از
کشف رود عنوان کرد :برای نجات یک موضوع بایستی
نگاه و باور واحدی وجود داشته باشد از این جهت با
مطرح شدن نجات کشفرود تمامی دستاندرکاران
حامی این طرح شدند.
وی افزود :کوتاهی در انجام ادامه کار کشفرود نباید
وجود داشته باشد و کار بایستی تا انتها ادامه یابد به
جهت اینکه کشف رود یه عنوان یک الگوی کشوری و
جهانی دیده شد.
موهبتی ادامه داد :دلیل بروز این اتفاقات عدم اجرایی
شدن قانون است به طوری که اگر قانون اجرا میشد
مشکالت و معضالت به وجود نمیآمد .زمانی که به
حریمهای قانونی خطوط انتقال انرژی ،جادهها ،مسیل
و رودخانهها توجه نشود به این حریمها تجاوز خواهد
شد که حل مشکالت حریمهای قانونی هزینههای
سنگینی در پی خواهد داشت.
معاون استاندار و فرماندار مشهد عنوان کرد :در بسیاری
از رودخانههای استان متجاوزان به حریم رودخانه با
عدم پذیرش آزادسازی حریم قانونی در زمان سیالبی
شدن رودخانه باعث تخریب کامل سازه غیر قانونی خود

شده اند؛ باید پذیرفت که معیار کشور ما قانون است
و تمامی افراد در قانون یکسان هستند؛ اگر کسی از
حقوق فرد متجاوز به حریمهای قانونی دفاع کند وی
ابزار شیطان و خائن به کشور است.
وی در ادامه افزود :در کشور باید اولویتها به خوبی
مدون شود به طوری که وقتی منابع آبی به سمت
محدودیت پیش میرود؛ بر اساس دستور و احکام
اسالمی اولویت ابتدایی با انسان و موجودات زنده باشد.
لذا به جهت ویژگیهای خاص شهر مشهد باید شرایطی
بهتر از آنچه که امروز داریم در دستور کار قرار گیرد.
معاون استاندار و فرماندار مشهد افزود :نگهداشت پس از
آزادسازی یکی از الویتهای اصلی می باشد و اقدامات
دولت به تنهایی نمیتواند کار ساز باشد بایستی با
بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی مشکالت را مرتفع
کرده و موفق تر عمل کنیم.

نشست صمیمانه جوانان و مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر عامل این شرکت با جوانان نشستی صمیمانه
داشت.
در ابتدای جلسه جوانان به بیان انتقادات و دیدگاه های خود
در خصوص شرکت پرداختند .در ادامه «محمد عالیی» با
اشاره به جایگاه مهم و موثر جوانان گفت :مبنای کار من بر
اساس تصمیم و خرد جمعی است؛ بر این مبنا بزرگ ترین
سند آبی استان تصویب شد و اکنون در اجرای آن نیز با
همین خرد جمعی پیش خواهیم رفت.
عالیی راستگویی و نتیجه گرایی را از اصول کار خود
برشمرد و افزود :معتقد به شفافیت عملکرد هستم هرچند
در عمل سخت و سنگین است اما آن را اجرایی خواهم کرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از جوانان
شرکت خواست وی را با نقد سازنده ،رعایت اصل انصاف و
ارائه راهکار یاری کنند .وی با اشاره به نحوه انتخاب مدیران
خود از طریق فراخوان گفت :به نتایج حاصل از فراخوان
احترام خواهیم گذاشت؛ همچنین بر حضور بیشتر بانوان و
جوانان در کادر مدیریتی شرکت تاکید نمود.
همچنین مقرر شد جلسات با جوانان به صورت منظم و
دوره ای برگزار گردد.
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معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم:

تا پایان سال  200هکتار دیگر از اراضی کشف رود رفع تصرف میشود
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری
از جرم گفت :در حال حاضر 1500هکتار از اراضی
کشفرود رفع تصرف شده است که تا پایان سال جاری
بر اساس برنامهها 200هکتار دیگر به این میزان افزوده
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد بخشی محبی در حاشیه بازدید کشف
رود با اشاره به اینکه روزانه حدود 1500متر از کشفرود
بازگشایی می شود ،عنوان کرد :شاید در باورهای دولت
این اقدام قابل تحسین (بازگشایی روزانه  1500متر از
کشف رود) پذیرفت ه نمیشد که برای این کار اعتباری
در نظر گرفته شود ،اما زمانی که قانون در انجام کار
ورود پیدا کرد همدلی و همافزایی میان دستگاهها شکل
گرفت که امیدواریم تخصیص اعتبارات داده شود تا کار
انجام شود.
وی افزود :یکی از راهکارهای حل مشکالت کشف رود
استفاده از ظرفیتهای قانونی بخش خصوصی است.
بخشی محبی افزود :از تصفیهخانه پرکندآباد تا بلوار
شاهنامه آبی در کشف رود جاری نیست ،از این جهت
با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی
و همکاری میراث فرهنگی و گردشگری میتوان از این
فضا به جهت تفرجگاههای تفریحی استفاده شود.
وی در خصوص خاک و نخالهها در حاشیه کشفرود،
عنوان کرد :بعضا تخلیه خاکو نخاله اخیرا در این مسیر
صورت گرفته و حتی شاهد برداشت غیرمجاز شن و
ماسه از بستر رودخانه هستیم که نوعی تغییر کاربری و
سرقت محسوب میشود؛ تمام این اعمال جرم به حساب

می آید و برخورد قانونی خواهد داشت .از این جهت
براساس مجوزی که در اختیار سازمان پسماند قرار
گرفته مبنی بر اینکه هر خودرویی(شهری و خدمات
شهری) در محدوده کشفرود ،اقدام به تخلیه خاک و
نخاله کند خودرو به مدت  10هفته توقیف و بر اساس
قانون برخوردهای الزم صورت میگیرد.
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از
جرم ،از حل شدن اختالفات  2ساله ای که در خصوص
زیر آب رفتن روستای ارداک به جهت ساخت سد و
آزاد سازی رودخانه منتهی به سد ارداک وجود داشت
خبر داد.
بخشی محبی در خصوص آزاد سازیهای اراضی سد
کارده گفت :آزاد سازی با نظر شورای تامین به جهت
برداشت محصوالت کشاورزان فعال منتفی گردید .اما
بایستی مصوبات شورای تامین به سمت اجرای قانون
که دستورات قضایی در آن مشهود است پیش رود.
بخشی محبی با اشاره به تصرفات زیاد در سد کارده
افزود :در مسیر رودخانه موتور تلمبههای آبی مشاهده

سال  98به جهت تامین آب شرب سال سختی در پیشروی استان خواهد بود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر عامل این شرکت در حاشیه بازدید از
رودخانه کشف رود گفت :با توجه به کاهش  50درصدی
آب دهی رودخانه های استان و همچنین ظرفیت موجود
در سد دوستی ،سال  98سال سختی برای تامین آب
شرب استان بهویژه مشهد خواهد بود.
محمد عالیی با اشاره به آزاد سازی بیش از  75کیلومتر
از اراضی بستر رودخانه کشف رود و ساماندهی آن ،این
پروژه را بهعنوان یک الگو در مهندسی رودخانه در
سراسر کشور دانست و افزود :با همکاری و تعامل تمامی
دستگاه ها بهویژه کمک دستگاه قضایی توانستیم کار
بسیار بزرگی در کشف رود که به نوعی تاریخچه شهر
مشهد است انجام دهیم.

وی با اشاره به ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی
به پروژه های زمین های آزاد سازی شده جهت ایجاد
اماکن تفریحی ،فرهنگی و سیاحتی برای مردم و زائران
مشهد مقدس این بستر را یکی از فرصت های بسیار
مغتنم برشمرد که با اجرای آن می توان تهدید فاضالب
جاری در کشف رود را به یک فرصت بزرگ تبدیل کرد.
رئیس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ادامه داد :طرح انتقال آب از دریای عمان در فاز
نهایی بهطور میانگین  6مترمکعب آب به استان انتقال
خواهد داد که هزینه ای بالغ بر  6میلیارد دالر دارد؛
اما معادل این مقدار در کشف رود با جایگزینی پساب
می توان برای شهر مشهد تامین آب شرب پایدار و
بهداشتی داشت.

آزاد سازی بستر و حریم رودخانه و

سد کارده از اولویت های شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی

رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،یکی از اولویت های کاری این شرکت را آزاد

میشود که آب را به سمت باغ و ویالها هدایت میکنند
در نتیجه آب به سد کارده نمیرسد.
وی ادامه داد :باید در نظر داشت که شاید شرکت آب و
فاضالب روستایی در کارده نقش خود را به خوبی ایفا
نکرده است به طوری که براساس مشاهدات ،خروجی
فاضالب روستاها مستقیما وارد سد کارده میشود این
امر ایراد اساسی بوده و بایستی رفع گردد.
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی خاطرنشان کرد:
در سد ارداک هم مشابه سد کارده ورود فاضالب داریم
که به گفته شرکت آب و فاضالب روستایی اعتبارات
برای اجرای طرحهای جمعآوری فاضالب کم است.
وی با اشاره به برداشتهای غیرمجاز در انتهای کشف
رود ،عنوان کرد :کیفیت آب تصفیهخانه اولنگ به دلیل
تخلیه فاضالب شهری مطلوب نیست ،اما متاسفانه موتور
تلمبهها این آب را برای کشاورزی استفاده میکنند.
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی ادامه داد :با
وجود اینکه رودخانه کشفرود از سوی اداره محیط
زیست استان حفاظت شده تلقی شده است در این حال
سوال بنده این است چرا شاهد اتفاقهای بسیاری در
این رودخانه هستیم .اگر کشف رود محفاظت شده است
بایستی مانع برداشت آب از این رودخانه شد.
بخشی محبی با اشاره به ماده  16قانون حفاظت از
محیط زیست ،تاکید کرد :هرکجا که رودخانه ،تاالب
چهارگانه ،مسیل و  ...در حوزه حفاظت محیط زیست
قرار گیرد باید بسیاری از ضوابط و شرایط در خصوص
آن رعایت شود.

سازی حریم و بستر رودخانه کارده برشمرد و گفت:
با توجه به تعریف های انجام گرفته در حریم و بستر
رودخانه ،آب جاری در رودخانه به مخزن سد به مقدار
ناچیز می رسد که همین امر عالوه بر کاهش حجم
ذخیره سد باعث باال رفتن آالینده های آب پشت مخزن
گردیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با اشاره به اینکه سد کارده که در
سال  67به بهره برداری رسیده یکی از دارایی های ملی
می باشد گفت :متاسفانه این سد در حال حاضر دارای
کیفیت نامناسبی است که در حال پیگیری با تمامی
دستگاه های دخیل در امر کیفیت آب رودخانه کارده
می باشیم تا بتوانیم در حداقل زمان بهره برداری از آب
این سد را در چرخه آب شرب مشهد قرار دهیم.
وی افزود :متاسفانه فاضالب روستاهای باال دست کارده
به رودخانه سرازیر می شود که دستگاه های متولی از
جمله شرکت آبفای روستایی و سازمان حفاظت محیط
زیست استان باید سریعا در این خصوص اقدامات الزم
را انجام دهند.
محمد عالیی در حاشیه بازدید از رودخانه کشف رود
که با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و قضایی
استان انجام گرفت استفاده از تمامی منابع موجود برای
تامین آب شرب شهر مشهد را از برنامه های شرکت آب
منطقه ای دانست.
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همزمان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد:

دومین جشنواره ملی فناوری های آب با تاکید بر سازگاری با کم آبی
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی ،نشست هماهنگی برگزاری
دومین جشنواره ملی فناوری های آب با حضور
ریاست و نمایندگان کمیته اجرایی جشنواره در
سالن جلسات شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار شد.
رئیس جشنواره ملی فناوری های آب با ارائه
گزارشی از دستاوردهای اولین جشنواره ملی فناوری
های آب که با محوریت بازچرخانی آب در شهریور 96
برگزار شده بود اظهار داشت :در سال  96این جشنواره
در سه بخش علمی ،فناوری و نمایشگاه ها در دانشگاه
فردوسی مشهد طی مدت سه روز برگزار شد.
کامران داوری افزود :در سال گذشته بیش از  125واحد
فناور در حوزه فناوری های آبی حضور یافته که 56
واحد آن را مخترعین و مبتکرین شامل می شدند و در
نمایشگاه به ارائه دستاوردهای خود پرداختند.
استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی
مشهد در ادامه گفت :در بخش علمی اولین جشنواره
ملی فناوری های آب ،بیش از  7کارگاه آموزشی12 ،
نشست خصصی گفتگومحور و  3تور بازدید علمی
تدراک دیده شده بود.
وی درباره ساختار دومین جشنواره ملی فناوری های
آب که در آذرماه سال جاری به مناسبت هفته پژوهش
برگزار خواهد شد عنوان کرد :در این نوبت از جشنواره
نیز که با مشارکت و همکاری معاونت علمی – فناوری
رئیس جمهورف بنیاد ملی نخبگان و بیش از 25
سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی و با همراهی شبکه
جامع دانشگاهیان استان خراسان رضوی برگزار خواهد
شد ،سه بخش اصلی علمی ،فناوری و فرهنگی در نظر
گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
حمایت از برگزاری این جشنواره عنوان کرد :محوریت
موضوعی این جشنواره در دو زمینه سازگاری با کم
آبی و استفاده از آب های نامتعارف (آب های شور و
پساب ها) ،هر دو از اولویت های اجرایی وزارت نیرو و
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال جاری
هستند.
محمد عالیی ضمن قدردانی از پیشگامی دانشگاه
فردوسی مشهد در توجه به مسائل سازگاری با کم آبی
اظهار داشت :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
هر سه بخش علمی ،فناوری و فرهنگی این جشنواره
همکاری و مشارکت خود را در برگزاری اعالم کرده
و با معرفی نمایندگانی در طی اجرای این جشنواره
ایفای نقش خواهند نمود .وی با تاکید بر ضرورت
پیاده سازی برنامه های سازگاری با کم آبی در استان
خراسان رضوی افزود :سال آبی جاری سالی پرکار در
زمینه اجرای سیاست های سازگاری با کم آبی است
که به ویژه با تاکید بر دستاوردهای دو بخش فناوری
و فرهنگی این جشنواره ،امیدواریم ضمن تبدیل مساله
آب به دغدغه یکایک هم استانی های عزیز ،بتوانیم
با به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی،
شرب ،صنعت ،خدمات و  ...با منابع آب موجود بهتر
سازگار شویم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در برنامه پرس و جو:

جایگزین شدن کشت گل و گیاه به جای صیفی جات حاشیه کشف رود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
برنامه رادیویی پرس و جو از ارائه طرح جایگزین شدن
کشت گل و گیاه به جای صیفی جات حاشیه کشف
رود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در این مصاحبه گفت :در طرح
مذکور به شهرداری های استان پیشنهاد داده شده
است با خرید تضمینی گل و گیاه کشت شده توسط
کشاورزان حاشیه کشف رود به جای خرید از خارج
استان در کمک به حل معضل کشت سبزیجات آلوده
یاری گر باشند.
عالیی با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در
رودخانه کشف رود اذعان کرد :کار بزرگی در این
رودخانه انجام شده است؛ با همکاری قوه قضائیه،
دستگاه های دخیل و کمک تشکل های مردمی و
جمعیت ناجیان آب توانستیم  75کیلومتر از حریم و
بستر رودخانه را که غیرقانونی تصرف شده بود ،رفع
تصرف و آزادسازی کنیم.

وی افزود :اکنون در دو طرف رودخانه کشف رود
مسیر رفت و آمد و فضای سبز ایجاد شده است که
با بازگشایی رودخانه شاهد کاهش چشمگیر تخلیه
پسماندهای خطرناک این محدوده هستیم.
عالیی با اشاره به اینکه فاضالب تصفیه خانه های خین
عرب و پرکند آباد یک از استاندارد و کیفیت خوبی
برخوردارند گفت :طی جلسات متعدد با شرکت آب
و فاضالب پیگیر هستیم سایر تصفیه خانه ها نیز به
استاندار الزم برسد تا دیگر شاهد ورود فاضالب آلوده به
رودخانه کشف رود نباشیم.

مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان
خراسان رضوی:

مقابله با خشکسالی نیازمند
سازگاری و مدیریت بر مصرف است
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان خراسان
رضوی عنوان کرد :با عنايت به اينكه با خشکسالی
نمیتوان مقابله کرد لذا بایستی سازگاری با خشكسالي
را مد نظر قرار داده و در تمامی زمينه ها مدیریت
مصرف را اعمال نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،غالمرضا ممدوحی ادامه داد :در خصوص
سازگاری با کم آبي دستور العملهای ابالغی از طریق
وزارت کشور و وزارت نیرو ابالغ شده ،که اقدامات
بسیاری در این خصوص انجام شده است.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب
منطقه ای استان با بیان اینکه عمده مصرف آب در
حوزه کشاورزی است ،افزود :از این جهت یکی از موارد
بسیار مهم اضافه برداشت از چاههای مجاز کشاورزی
است که هماکنون با استفاده از کنتورهای هوشمند
بخش قابل توجهی از مصارف این بخش کنترل شده
است.
ممدوحی با اشاره به اینکه کنتور هوشمند یکی از
ابزارهای مدیریت مصرف است ،تصریح کرد :در حال
حاضر اکثر چاههای کشاورزی برقي استان خراسان
رضوی مجهز به کنتور هوشند شده است .از این جهت
با توجه به اینکه در نصب کنتورهای هوشمند در كشور
پیشرو هستیم هماکنون ارتقای فناوری این سیستمها
را در دستور کار خود قرار دادهایم.
وی ادامه داد :هماکنون پروژه بروزرسانی کنتورهای
هوشند در استان خراسان در حال اجرا بوده از این
جهت کشاورزان محترم مي بايست ابتدا تاييديه صحت
سنجي و درستی کارکرد کنتور خود را ارائه دهند تا
بتوان مدیریت مصرف درستی در بخش کشاورزی
اعمال نمود.
مدیر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب استان خراسان
رضوی با بیان اینکه شرکتهای آب و فاضالب نيز باید
مدیریت برداشت از آبهای زیر زمینی را مد نظر قرار
دهند ،عنوان کرد :باتوجه به اینکه بر روی چاههای
آب شرب نیز کنتور هوشمند نصب شده است و آمار
این کنتورها برای مدیریت مصرف شرکت آبفا استفاده
میشود لذا بایستی آمار بدست آمده بهصورت لحظه اي
در اختیار شرکت آب منطقهای نیز قرارگیرد تا بتوان
مدیریت درستی بر منابع آبی داشت.
وی در خصوص مدیریت مصارف آب در بخش صنعت
و خدمات ،عنوان کرد :خوشبختانه با همکاری موثری
که با سازمان صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفته
هماکنون چاههای آب با کاربری صنعتی نیز در حال
کنتورگذاری است .با اقداماتی که در حال حاضر انجام
شده تا کنون بیش از  500حلقه از چاههای بخش
صنعت مجهز به کنتورهوشمند شده است.
ممدوحی افزود :در بخش خدمات مانند فضای سبز،
شهرداریها موظف شدهاند  30درصد از مصارف خود را
کاهش دهند و همچنین با همکاری آن سازمان ،تمام
چاههای شهرداری مجهز به کنتور هوشمند شده است.
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سازگاری با کم آبی رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و شرط بقای ما در آب و هوای خشک شرق کشور است
در جلسه سازگاری با کم آبی شهرستان تایباد،
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
« سازگاری با کم آبی رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و
شرط بقای ما در آب و هوای خشک شرق کشور است».
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،در جلسه کارگروه سازگاری با کم
آبی شهرستان تایباد که به ریاست فرماندار و با حضور
مدیرعامل و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب
منطقه ای خراسان رضویبرگزار شد؛ محمد عالیی،
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اعالم کرد « :استان
خراسان رضوی آب و هوایی خشک تا نیمه خشک دارد.
نیاکان ما در  8هزار سال پیش با خرد و اندیشه و کار
دسته جمعی تمدن کاریزی را بنا نهادند .مبنای این
تمدن همفکری ،همکاری و تصمیم گیری بر مبنای
خرد جمعی ،سازگاری با محیط زیست و پرهیز شدید
از تخریب و آلوده کردن طبیعت و توسعه آب محور
بود .آنها باور داشتند که آب مهم ترین و ارزنده ترین
هدیه خداوند است .قدرش را می دانستند؛ حرمتش را
نگه می داشتند و به مقدار و اندازه مصرفش می کردند.
راهبرد و نقشه راه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
برای مدیریت منابع آب استان و شهرستان تایباد نیز
سازگاری با کم آبی است .در این راستا باید مسئله آب
به مسئله هر تایبادی ،از کوچک و بزرگ و زن و مرد
تبدیل شود .باید مردم را و به ویژه کشاورزان عزیز
در راستای سازگاری با کم آبی انجام شد؛

امضا و مبادله سند همکاری بین شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی و انجمن
صنفی کشاورزان دشت تایباد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در سالن فرمانداری تایباد با حضور مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،فرماندار و
مدیران شهرستان و کشاورزان تایباد سند همکاری
بین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و انجمن
صنفی کشاورزان دشت تایباد در راستای سازگاری با
کم آبی امضا و مبادله شد و جلسه پرسش و پاسخ بین
مسئوالن و کشاورزان برگزار گردید.
در آغاز این نشست کشاورزان درد دل و مسائل و
مشکالتشان را بیان کردند .سپس محمد عالیی،
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
اینکه دیر خدمت مردم عزیز و کشاورزان سخت کوش
تایبادی رسیده عذرخواهی کرد و افزود:
" کشاورزان ،گرامی و عزیزند و کشاورزان مرزنشین
اضافه بر این با کشاورزی و ماندنشان در روستاها و
شهرهای مرزی بیشترین نقش را در حفظ امنیت ملی
دارند .پس موظفیم که برای حل مشکالت مرزنشینان
عزیزمان از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
عالیی با اشاره بر اینکه ما در ناحیه خشک و کم آبی
زندگی می کنیم و نیاکانمان هزاران سال با سازگاری با
خشکی زیسته و در مدیریت منابع آب سرآمد جهانیان
بوده اند افزود" :در  5دهه گذشته فزون خواهی ها و

و بانوان بزرگوارمان را کامال نسبت به بالی ویرانگر و
تمدن سوزی که با زیاده خواهی و اسراف در مصرف آب
و آلوده کردن آن بر سرخود آورده ایم توجیه کنیم و
همه با کمک هم بپذیریم که سازگاری با کم آبی شرط
بقا; تکلیف دینی و اخالقی و وظیفه قانونی و رسالت
ملی ما و تنها راه ممکن برای ماندگاری در این آب و
هوای خشک است.
عالیی افزود :طرح سازگاری با کم آبی برای استان
و  28شهرستان و  37محدوده مطالعاتی در کارگروه
سازگاری با کم آبی استان به ریاست معاونت امور
عمرانی استانداری ،رؤسای سازمان های جهاد
کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت ،مدیران عامل
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی ،مدیران
کل محیط زیست و منابع طبیعی ،استادید دانشگاه

و نخبگان اجتماعی و تشکل های قانونی کشاورزان و
جمعیت ناجیان آب تصویب شده است.
مهم ترین دست آورد بی نظیر این طرح پس از
طی ساعت ها کار کارشناسی و  17جلسه سازگاری
با کم آبی ،اجماع و رسیدن همه اعضا به زبانی و
برداشتی مشترک از «سازگاری با کم آبی» است .در
حال حاضر از آبخوان های زیرزمینی استان در سال
حدود 750میلیون متر مکعب بیش از حجم تغذیه آن
برداشت می کنیم .برابر برنامه مصوب کارگروه تا سال
 1405این مقدار باید صفر شود .یعنی در آن سال باید
همانقدر آب مصرف کنیم که داریم.
راهکارهای رسیدن به این هدف بزرگ و مقدس مصرف
درست و بهینه آب شرب و بهداشت شهرها و روستاهای
استان و کاهش حجم هدر رفت آب در شبکه های
انتقال آب شهری و روستایی ،جلوگیری از حفر چاه غیر
مجاز و پرکردن چاه های غیرمجاز ،اضافه برداشت از
چاه های مجاز کشاورزی ،کاهش مصرف آب در بخش
های کشاورزی ،صنعت و خدمات با افزایش بهره وری
از آب بدون اینکه تولید و اقتصاد و درآمد کشاورزان
عزیز و صنعتگران توانمند ما کاهش یابد ،جداسازی
کامل آب فضای سبز و صنعت و خدمات از آب شرب و
بهداشت ،استفاده چندباره از آب و بازچرخانی پساب،
آبخوانداری و آبخیز داری و کاهش 30درصد حجم آب
فضاهای سبز شهری شهرداری ها و  ...است.

اسراف بیمارگونه آب و آلوده کردن
آن و اندازه نگه نداشتن در مصرف
آب بحران ویرانگر و مرگبار آب را در
پی داشته است.
وی اذعان داشت :در دین و باور و
اخالق ما اسراف حرام قطعی خدا و
ناپسند و نکوهیده است .اگر آب را
بهینه و درست مصرف کنیم بحران
آب نخواهیم داشت .ادامه وضع
موجود بدون شک نابودی ما و فرزندانمان و سرزمینی
سوخته خواهد بود .امروز باید همه با هم به این پرسش
صادقانه پاسخ دهیم "آیا باز هم آب را بیمارگونه برای
شرب و بهداشت و کشاورزی و صنعت و خدمات مصرف
کنیم و تا چند سال آینده همه دشت هایمان را به
کویرهای خشک و سوزان و شهرها و روستاهای آبادمان
را به شهرها و روستاهای سوخته تبدیل کنیم یا در
مصرف آب اندازه نگه داریم ،اسراف نکنیم و همیشه
روستاها و شهرهای آبادی داشته باشیم؟ آب را به اندازه
برداریم تا آبی باشد که ما و فرزندانمان و آیندگان با
آن زندگی کنیم؟"دین و عقل و خرد و قانون می گوید
باید راه دوم را برویم .این همان هنر بزرگ نیاکانمان و
شرط بقای ما "سازگاری با کم آبی" است .در این راه
باید همه با هم باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
تاکید کرد :فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در
شهرستان ،نمایندگان مردم در مجلس و شوراهای
اسالمی شهرها و روستاها ،مدیران دولتی ،مسئوالن
در قوه قضائیه ،استادان دانشگاه و خبرگان محلی،

روحانیون ،نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ،تشکل
های قانونی کشاورزی ،زن و مرد ،پیر و جوان همه باید
دست در دست هم کمک کنیم تا غول شوم بحران
آب را در شیشه کنیم و با سازگاری با کم آبی روستاها
و شهرهای آباد و توسعه یافته و مردمی شاد و پرامید
داشته باشیم؛ این امر شدنی است .این قول خداوند
به مردمان مؤمن و پرامید و سخت کوش ماست و از
مهم ترین رسالت های تاریخی ،وظایف قانونی و تکالیف
دینی ماست.
عالیی با اشاره به نقش مهم تشکل های قانونی
کشاورزان گفت :این تشکل ها در پیمودن این راه نقش
بزرگ و برجسته ای دارند .امروز به لطف خدا و کمک
کشاورزان و فرماندار سخت کوش شهرستان تایباد
سند همکاری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
با تشکل قانونی کشاورزان مبادله می شود.
پس از مبادله سند یاد شده ،عالیی به پرسش های
کشاورزان و دیگر شرکت کنندگان در نشست پاسخ
داد.
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پاسخگویی مستقیم مدیریت عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مردم از طریق سامانه سامد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی« ،مدیر عامل و معاونین»
این شرکت جهت پاسخگویی به سواالت و شکایات مردم در محل دفتر بازرسی عملکرد
و رسیدگی به شکایات استانداری خراسان رضوی حضور و از طریق سامانه سامد
پاسخگوی مردم بودند.
در این ارتباط «محمد عالیی» ،مدیر عامل شرکت به سواالت مردم در بخش های
مختلف مربوطه از قبیل پروانه های بهره برداری چاه ها ،حریم و بستر رودخانه ها،
پساب و ...پاسخ داد.
رئیس هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزاری این گونه برنامه ها را
در راستای شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی بسیار مثبت برشمرد و افزود :با توجه
به الزام دین مبین اسالم بر پاسخگو بودن مدیران به مردم ،مجموعه مدیریتی شرکت
آب آمادگی کامل در تحقق این دستورالعمل را دارد.
شایان ذکر است مالقات عمومی مدیر عامل نیز هر دوشنبه از ساعت  8تا  10صبح
برنامه ریزی گردیده است.

برگزاری جلسه شورای مدیران

استفاده از پتانسیل های مردمی می تواند
راه گشای حل مشکالت آبی شهرستان های

جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای ،محمد
عالیی در این جلسه گفت :هرکدام از مدیران شرکت
بهویژه در امورهای آب به عنوان نماینده تام االختیار
هستند و باید کار مردم در حداقل زمان انجام گیرد و
جلو فعالیت بدخواهان نظام و افرادی که در صدد ایجاد
نارضایتی بین مردم در اقدامات دولت هستند را بگیرند.
عالیی افزود :وظیفه یک مدیر شناخت درست از
وضعیت و بازگو کردن آن به صورت شفاف و صادقانه
با مردم است.
وی تاکید کرد :همه باید با همکاری جلو فساد در سطح
شرکت را بگیریم و نگذاریم حتی شائبه فساد نیز در
شرکت مطرح شود.
عالیی با اشاره به تهیه گزارش سیمای آب استان و
تصویب آن که کار بسیار بزرگی بوده است از تمامی
دست اندرکاران در تهیه آن تقدیر کرد و از نهایی شدن
مصوبات کمیته سازگاری با کم آبی خبر داد و افزود:

استان باشد

راهبرد اصلی شرکت سازگاری با کم آبی است؛ این
مصوبات را باید تمامی دستگاه های متولی اجرا نمایند.
وی با مردم و همراه مردم بودن را یکی از اولویت ها
برشمرد و گفت :با مردم بودن یکی از اصول مدیران باید
باشد و چالش های بوجود آمده را نیز باید با تعامل با
مردم آن منطقه و رعایت پیوست های اجتماعی حل
و فصل نمود.
سپس آقای دلبریان از یادگاران دفاع مقدس به
مناسبت هفته دفاع مقدس به بیان خاطراتی از آن
دوران پرداخت.
در پایان هم مدیران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را
به اطالع مدیر عامل شرکت رساندند.

جلسه بودجه عملياتى در امور منابع آب تربت جام

دومين جلسه بودجه عملياتى در سطح شهرستانى در
امور منابع آب تربت جام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در راستاى برگزارى جلسات دوره اى و مهم
بودجه عملياتى كه يكى از برنامه هاى راهبردى شركت

محسوب مى گردد و كليه واحدهاى شركت با محوريت
حوزه برنامه ريزى ،مكلف به ايفاى نقش در آن شده
اند ،دومين جلسه ى شهرستانى آن با حضور معاونت
برنامه ريزى ،مدير و همكاران دفتر برنامه ريزى منابع
آب و بررسى هاى اقتصادى و امور مشتركين و امور
منابع آب تربت جام برگزار شد.
در این جلسه تصميمات كاربردى و عملياتى براى
بهبود شرايط مالى شركت اتخاذ و تفاهم نامه بين
معاون برنامه ريزى و مدير امور منابع آب تربت جام
مبادله گرديد و مقرر شد اقدامات ويژه مطابق با مفاد
اين تفاهم نامه تا آخر آذرماه سال جارى انجام پذيرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در دیدار با اعضای شورای شهر و
معتمدین شهرستان بجستان استفاده از ظرفیت های
موجود در منطقه به ویژه مشارکت مردمی در حل
مسائل را یکی از راه حل های اساسی در مدیریت منابع
آب دانست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به کاهش بارندگی ها و کسری مخزن در جنوب
استان بهویژه شهر بجستان گفت :استفاده از تجارب
شهرهای دیگر کشور و حتی دیگر کشورها می تواند
نقشه راه مناسبی برای حل مشکالت آبی در این استان
باشد.
وی با اشاره به تجارب ارزشمند پیشینیان در مدیریت
آب شهرها گفت :پدران ما بهای تصمیم خود را
می دانند و ما باید این فرهنگ را الگوی خود قرار دهیم.
عالیی برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای تامین
آب پایدار در شهر بجستان را از اولویت های شرکت
آب منطقه ای استان برشمرد و گفت :این پروژه ها
با هماهنگی خود بهره برداران در شهرستان صورت
خواهد گرفت.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه نظرات و مشکالتشان
را در بخش تأمین آب شرب شهر بجستان مطرح
نمودند و مقرر گردید با دستگاه های اجرایی ذی ربط
جلساتی برگزار شود تا در حداقل زمان مشکالت شهر
بجستان مرتفع گردد.
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سمینار دستاوردهای پژوهشی
سمینار دستاوردهای پژوهشی در شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی به همت گروه تحقیقات کاربردی این
شرکت برگزار گردید.
به گزارش رواط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،این سمینار در دو بخش" :ارزیابی عملکرد
کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاه ها در
خراسان رضوی در ابعاد کنترل کمیت برداشت ها و
تاثیر اقتصادی و مالی" با سخنرانی دکتر طاوسی و نیز
"تولید نرم افزار کاربردی مدلسازی جریان ،رسوب و
امواج رودخانه و مخازن سد" توسط دکتر عالمتیان
ارائه شد.

دکتر طاوسی ،پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمی ضمن
تاکید بر قابل قبول بودن پیامدهای نصب کنتور
هوشمند بر کنترل برداشت خاطر نشان کرد :کنتورهای
هوشمند منجر به اشاعه آگاهی از وضعیت بحرانی آب
برای تمامی بهره برداران گردیده و امید است در آینده
با آگاهی رسانی بیشتر و جلب مشارکت بهره برداران
بتوان به نتایج اثربخش در این موضوع رسید.
دکتر عالمتیان ،پژوهشگر موسسه آموزش عالی
خاوران ،در خصوص مدل سازی نرم افزار براساس
روش عددی حجم محدود ،کارایی مدل را در حالت
جریان دائمی ،جریان غیر دائمی با بستر خشک و تر
(شکست شد) بررسی نمود و تاکید کرد :مدل توسعه
داده شده ،بخوبی قادر به پیش بینی وضعی جریان و
رسوبات در حاالت مختلف می باشد.
در این جلسه قائم مقام شرکت ،دستاوردهای پژوهشی
را از اولویت های اصلی شرکت برشمرد و داشتن ذهن
خالق را یک نعمت دانست.
علیرضا طاهری ضمن تشکر از واحد تحقیقات کاربردی،
خواستار توسعه هرچه بیشتر ارائه دستاوردهای
پژوهشی در شرکت شد.

سازگاری با کم آبی یعنی تمام
شئونات زندگی ما به گونه ای اداره
شود که زندگی در منطقه خشک از
آن قابل استنباط باشد.

سدهای غیر شرب برای استفاده های گردشگری واگذار می شود
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی با اشاره به این که سدهای غیرشرب استان
دارای ظرفیتهای ویژهای گردشگری هستند،
گفت :سدهای استان دارای ظرفیتهای بسیار باالی
گردشگری هستند از این جهت شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی در نظر دارد سدهای غیر شرب را به
جهت فعالیتهای گردشگری واگذار کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی" ،علیرضا عامری" با بیان این مطلب که سدهای
غیرشرب استان به جهت ایجاد فضاهای گردشگری و
ت ویژهای دارند افزود :سد چالیدره یکی
اشتغال ظرفی 
از بهترین نمونههای این ظرفیتها است و امیدواریم با
برنامه ریزی های هوشمندانه بتوانیم از سایر ظرفیت
های استان نیز استفاده کنیم.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی خاطرنشان کرد :یک میلیون متر مکعب آب برابر
 2حلقه چاه کشاورزی است .حال اگر در نظر بگیریم
هر چاه آب  5نفر اشتغال ایجاد کند ،میتوان دریافت
که سدهای غیرشرب ما ظرفیتهای بسیار مطلوبی در
زمینه ایجاد شغل هستند.
عامری عنوان کرد :شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی اولین شرکتی است که سد غیرشرب را برای
فعالیتهای گردشگری در نظرگرفته است که سد
چالیدره اولین این موارد محسوب میشود همچنین
سدهای فریمان و شهید یعقوبی نیز جزو سدهای
گردشگری هستند لذا در این راستا به زودی اطالعیه

مبنی بر واگذاری سدهای غیرشرب جهت فعالیتهای
گردشگری منتشر خواهد شد.
ش ماهی در سدها عنوان کرد:
وی در خصوص پرور 
هریک از سدهای استان که برای فعالیتهای پرورش
ماهی اختصاص یافته میتواند بالغ بر  4نفر اشتغال
ایجاد کند به طور مثال در سد یام سبزوار که شاهمیگو
نیز در این سد پرورش دادهایم توانسته ظرفیتهای
شغلی بسیاری مطلوبی در منطقه ایجاد کند.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای استان با اشاره
به احداث نیروگاه برقآبی در سد ارداک ،عنوان کرد :به
زودی با همکاری بخش خصوصی در سد ارداک نیروگاه
برق آبی تاسیس خواهد شد .که در نهایت این نیروگاه
به شبکه برق متصل شود.
وی عنوان کرد :در سد چالیدره با گنجایش 1میلیون
مترمکعب توانستیم برای  160نفر اشتغال ایجاد کنیم
این در حالیست که در چشم اندازهای آینده ایجاد
اشتغال برای بیش از 1000نفر در نظر گرفتهایم.

سند مالکیت برای  130هکتار از اراضی بستر رودخانه چهل بازه شاندیز صادر شد
همچنین " معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی "
اعالم کرد :برای اراضی بستر رودخانه های
استان تا کنون  1549هکتار به نام دولت
به نمایندگی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی سند مالکیت صادر شده است.
وی ضمن اشاره به بند  264مجموعه
بخش نامه های ثبتی که «قبول ثبت بستر
رودخانه ها از اشخاص اکیدا ممنوع است»،
"معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی" از صدور سند مالکیت برای  130هکتار
اراضی بستر رودخانه چهل بازه شاندیز به نام دولت خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی" ،محمد علی نعمت نژاد" با اشاره به اینکه اخذ
سند مالکیت نقش مهمی در حفظ و حراست از اراضی
بستر رودخانه ها دارد افزود :نقشه های حد بستر و
حریم رودخانه ها برای جانمایی در بانک اطالعات
کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای
اشخاص به اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ارسال
گردیده است اما برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر
رودخانه ها ،جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از زمین
خواری ،سند مالکیت برای زمین های مذکور نیز اخذ
می گردد.

بر رعایت ماده  13آئین نامه بستر و حریم رودخانه ها
تاکید کرد؛ طبق این ماده «وزارتخانه ها ،موسسات و
شرکت های دولتی ،شهرداری ها و همچنین سازمان ها
و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح
های مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر و حریم
رودخانه ها ،انهار ،مسیل ها ،مرداب ها و برکه های
طبیعی را استعالم نمایند».
نعمت نژاد تصریح کرد :هر نوع تصرف در بستر و حریم
رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو
است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه
تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی همچنین خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند
اراضی بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت
اسناد و امالک شد.
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اعالم آمادگی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی برای واگذاری بسیاری از
وظایف تصدی گری مدیریت آب به تشکل های قانونی
جلسات "کارگروه بررسی و رفع موانع شوراهای صنفی"
شهرستان های کاشمر ،بردسکن و تربت حیدریه با
حضور نمایندگان مردم ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیران امور و ادارات شهرستان و نمایندگان
اصناف ،شوراها و تشکل ها ،مدیران صنایع و  ...در
فرمانداری های مربوط تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این جلسات "محمد عالیی" ،مدیرعامل
این شرکت با اشاره به اینکه کشور ما نسبتا خشک
و کم آب است و گذشتگان ما قرن ها این موضوع را
مدیریت کرده اند گفت :امروز مشکل عمده مدیریت
آب ،عدم حضور و مشارکت مردم و بهره برداران در
قالب تشکلهای قانونی ثبت شده است .وی از آمادگی
خود برای واگذاری بسیاری از وظایف تصدی گری
مدیریت آب به این تشکل های قانونی خبر داد .محمد
عالیی افزود :محدودیت شدید منابع آب زیرزمینی و
برداشت بیش از توان تجدید پذیری موجب افت سطح
آب و تغییرات شدید کمی و کیفی آبخوان ها ،کسری
مخزن و نتایج اسف باری چون نشست زمین شده است.
وی با اشاره به برنامه ملی سازگاری با کم آبی گفت:
در این برنامه تکالیف ابالغی از قبیل بستن چاههای
غیر مجاز ،نصب کنتور هوشمند ،کنترل و جلوگیری از
بهره برداری بیش از حجم پروانه ها ،و جبران کسری
مخزن دشت ها در سطح استان به تفکیک  37محدوده
مطالعاتی و  28شهرستان تهیه و برای استحضار
و کمک به اجرای آن به تمامی مسئوالن استان و
نمایندگان ارسال گردیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان از فرمانداران
خواست هرچه سریعتر زمینه ایجاد تشکلها را
فراهم نمایند تا بسیاری از کارها با نظارت و تصمیم
خود مردم صورت پذیرد .عالیی تاکید کرد :من قول
می دهم هیچگونه تخصیص جدیدی برای مصارف
حتی شرب ندهم و این موضوع را به وزیر نیرو نیز عنوان
نموده ام؛ هر نیاز جدید باید با خرید آب از کشاورزان

و صاحبان چاههای مجاز صورت پذیرد حتی برای آب
شرب هم این کار انجام خواهد شد؛ در خصوص نیاز
کشاورزان به آب ،آب منطقه ای در خصوص امکان
استفاده از اعتبار شارژ چاه خود در سال بعد و یا خرید
شارژ از دیگر مالکان همکاری خواهد داشت .مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای در خصوص اعتراض هایی که به
نحوه محاسبه خسارت اضافه برداشت ،نحوه محاسبات
پروانه ها و ساعات کارکرد چاهها شد با ارائه توضیحات
قول بررسی و مساعدت قانونی را داد .همچنین عالیی
قول داد پیگیری الزم جهت هزینه کرد خسارت های
دریافتی در مناطق مربوطه برای ترمیم سفره های
آب زیرزمینی ،احداث تاسیسات و اجرای طرح های
ضروری انجام شود.
گفتنی است در ابتدای جلسه فرمانداران و نمایندگان
شهرستان ها به بیان مشکالت و چالشهای مختلف
اقتصادی و درخواست های مردم پرداختند و خواستار
مساعدت جهت حل آن ها شدند .در ادامه "مزروعی"،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن بیان
توضیحاتی در خصوص وضعیت کشاورزی و دامداری
و صنایع وابسته ،در زمینه برنامه ها و اعتبارات هزینه
شده و اعتبارات سالجاری گفت :پیگیر مدرن کردن
سیستم های آبیاری و مرمت قنوات هستیم.
وی از تشکل ها و مسئوالن خواست برای افزایش تولید

و کمک به بهره وری هر چه بیشتر منابع آب و خاک به
سمت احداث فراگیر گلخانه ها روی بیاورند .همچنین
مدیران و روسای ادارات شهرستان ها ،نمایندگان
تشکل های صنفی و مدیران برخی صنایع مشکالت
خود را در خصوص نیاز آبی بیان کردند و خواستار
مساعدت جهت تخصیص آب مورد نیاز شدند.

با همکاری معاونت علمیوفناوری
ریاستجمهوری و بنیاد ملی نخبگان
دومین جشنواره ملی فناوریهای آب
برگزار میشود
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در
راستای برگزاری اولین جشنواره فناوریهای آب با
تمرکز بر موضوع بهرهوری و بازچرخانی در سال  ۹۶که
مورد استقبال مخترعان و نهادهای ذیربط قرار گرفت،
«دومین جشنواره ملی فناوریهای آب با موضوع آبهای
نامتعارف» در مشهد برگزار میشود.
دومین جشنواره با تمرکز بر محورهای آبهای نامتعارف
(آبهای شور و پساب) با اهداف ،گسترش روحیه
نوآوری و شکوفایی فعالیتهای علمی و فناوری در
حوزه آبهای نامتعارف(آبهای شور و پساب)؛ اثربخش
کردن فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل
بین مراکز دولتی ،بخش خصوصی و مراکز آموزشی و
پژوهشی؛ شناسایی ،معرفی و بسترسازی برای حمایت
از نوآوران؛ ایجاد بستر تجاریسازی طرحهای نوآورانه و
فناوریهای نوین ،برگزار خواهد شد.
این جشنواره به همت دانشگاه فردوسی مشهد و با
همکاری معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری و بنیاد
ملی نخبگان با تکیهبر متخصصان ،محققان ،مخترعان،
نخبگان علمی و متصدیان برجسته سراسر کشور در
آذر ماه سال ( ۱۳۹۷همزمان با هفته پژوهش) و به
مدت  ۲روز متوالی در دو بخش عمده علمی و فناوری
برنامهریزیشده است.
الزم به ذکر است ،مخترعان برگزیده این جشنواره به
عنوان مخترع سطح  3بنیاد ملی نخبگان انتخاب و
میتوانند از تسهیالت مربوطه بهرهمند شوند .متقاضیان
میتوانند جهت ثبتنام و دریافت اطالعات تکمیلی به
سایت  wprtech.irمراجعه کنند.
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تأثیر کالم و قلم
هنرمندان استان مسأله آب را به مسأله هر خراسانی تبدیل کنند
انجمن خوشنویسان استان خراسان رضوی
با حضور در سد چالیدره اشعار و پیام های
مربوط به سازگاری با کم آبی را با هدف ترویج
مفاهیم نجات آب به رشته تحریر درآوردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،در این مراسم که
با حضور بیش از  70نفر از خوشنویسان استان
برگزار گردید "محمد عالیی" مدیرعامل این
شرکت با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی
در منطقه خشک و نیم خشک واقع شده است
گفت :با برداشت های بی رویه و بیمارگونه از
منابع آبی استان در سال های اخیر استان با تنش آبی
شدید روبرو شده است در این راستا کارگروه ملی سازگاری
با کم آبی در سطح کشور با حضور وزرای جهاد کشاورزی،
نیرو و کشور و دیگر دستگاه های اجرایی و در استان ها نیز
کارگروه های سازگاری با کم آبی استانی تشکیل شده اند
که عالوه بر مصوبات اجرایی در بخش های مختلف یکی از
بخش های مهم و مصوبات اصلی آن در بخش اجتماعی و
فرهنگ سازی استفاده بهینه از منابع آبی می باشد.
وی افزود:با طبیعت و خشکسالی نمی توان مقابله کرد اما

می توان با تغییر رویه ها و اصالح الگوی مصرف با کم آبی
سازگار شد.
عالیی با اشاره به اینکه ما باید مسأله آب را به مسأله هر
خراسانی تبدیل نمائیم افزود :همه مردم باید در راستای
کاهش مصرف و سازگاری با کم آبی در همه بخش های
کشاورزی ،شرب ،صنعت و خدمات اقدام نمایند؛ تا بتوانیم
استان را در این سال های خشک و کم بارش در بخش آب
به خوبی مدیریت کنیم.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به تاثیر کالم و قلم در قالب

های مختلف هنری ،استفاده از ظرفیت هنرمندان استان
در بخش های مختلف در روند اجرای صحیح طرح های
سازگاری با کم آبی بسیار موثر است و نخبگان و فرهیختگان
باید با استفاده از نفوذ کالم خود درک و زبان مشترک را
در جهت ایجاد همدلی و وفاق در راستای مصرف بهینه از
منابع آب در سطح استان ایجاد نمایند.
"جم" سرپرست روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی نیز در تکمیل این خبر گفت :برگزاری
مسابقه خطاطی با موضوع آب با حضور خوشنویسان
استان ،آغاز طرح ملی نجات آب در سال تحصیلی 97-98
با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین
تهیه و ضبط سریال خط وصل از دیگر اقدامات شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی به جهت فرهنگ سازی صحیح
و استفاده بهینه از منابع آب در راستای سازگاری با کم
آبی می باشد.

بازدید رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند
غیر عامل از اداره منابع آب سرخس
به گزارش روابط عمومی اداره منابع آب سرخس رئیس
گروه مدیریت بحران وپدافند غیرعامل شرکت به همراه
اعضاء این گروه از اداره منابع ّآب سرخس بازدید نمودند.
در این بازدید ابتدا اعضاء گروه مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل ضمن بازدید از ساختمان اداره نقاط ضعف و قوت
ساختمان در زمان بحران را بررسی و با نصب برچسب و پک
نقاط ایمن را مشخص نمودند
درادامه با حضور پرسنل اداره جلسه ای در خصوص مدیریت
بحران و پدافند غیر عامل در دفتر رئیس اداره برگزارشد .در
این جلسه افضل نیا در خصوص بروز بحران و پدافند غیر
عامل نکاتی را عنوان نمودند  .سپس راستکارکارشناس گروه
مدیریت بحران در خصوص اقداماتی که در زمان بروز بحران
خصوصا زلزله باید انجام شود توضیحاتی ارایه نمودند.

درپایان عبادی نژادمدیر اداره منابع آب سرخس ضمن
تشکر از حضور رئیس واعضاء گروه مدیریت بحران و
پدافند غیر عامل و تشکر ازبرگزاری این جلسه وکالس
های توجیحی و عملی برای همکاران  ،خواستار برگزاری
کالس های بیشتری در این خصوص شد.

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از رساله دکتری در حوزه آب استان پشتیبانی می کند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،به منظور حمایت از دانشجویان تحصیالت تکمیلی،
این شرکت قصد دارد از حداکثر ( 10ده) عدد پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری با موضوع های اجتماعی،
اقتصادی ،حقوقی و محیط زیستی در حوزه آب استان خراسان رضوی پشتیبانی نماید.
سرفصل های پژوهشی مد نظر به شرح زیر است:
 راه های افزایش مشارکت مردم برای سازگاری با کم آبی بررسی نحوه مشارکت موثر بهره برداران در مدیریت جامع منابع آب راه های تقویت تشکل های مردمی در کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی چالش های حقوقی حوزه مدیریت منابع آب چالشهای تشکیل/ساماندهی بازارهای محلی آب ارزیابی سیستم حکمرانی آب در حفاظت از منابع آب بررسی تاثیر تعرفه های آب بر بهره وری در مصارف مختلف ارزیابی تاثیرات مثبت/منفی اجتماعی و زیست محیطی طرح های آبی بررسی رویکردهای مشارکت مناسب سرمایه گذاران در اجرای پروژه های آبی ارزیابی نتیجه محور پروژه های مدیریتی و سازه ای در تعادل بخشی ارائه رویکردی مناسب در بررسی رضایت ذی نفعان شرکت آب منطقه ایعالقمندان می توانند حداکثر تا تاریخ  1397/08/30فرم پرشده پیشنهاد/پروپوزال را به همراه لوح فشرده حاوی
آن به گروه تحقیقات کاربردی این شرکت ارسال نمایند.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به عنوان رییس شورای
هماهنگی مدیران وزارت نیرو در این استان منصوب شد
طی حکمی از جانب "رضا اردکانیان" ،وزیر نیرو،
"محمد عالیی" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی به عنوان رییس شورای هماهنگی
مدیران وزارت نیرو در این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این حکم آمده است :به موجب این حکم و
در راستای دستورالعمل "ارتقای هماهنگی بین مدیران
استانی" محمد عالیی به مدت یک سال به عنوان
رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان
خراسان رضوی منصوب می گردد.
اردکانیان ابراز امیدواری کرد مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با استعانت از خداوند متعال
و همکاری سایر اعضای شورا در انجام وظایف ذیل
موفق و موید باشد:
 -1برنامه ریزی برای اجرای کامل دستورالعمل فوق
الذکر
 -2برگزاری جلسات مستمر و منظم شورا ،ایجاد
همافزایی ،رسیدگی و تعیین تکلیف بدهی ها و
مطالبات میان شرکت های زیرمجموعه و انعکاس نتایج
حاصل به دبیر شورای هماهنگی مدیران استانها در
وزارت نیرو و نظارت بر اجرای مصوبات
 -3هماهنگی و همکاری سازنده با مسئولین و
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
 -4تشکیل کارگروه برق و انرژی و آب و آبفا در استان
 -5برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب و
برق در سطح استان از طریق ایجاد همدلی و وحدت
رویه بین شرکت ها برای ارتقای کیفیت و سطح
خدمت رسانی به مردم بهویژه از طریق ارتقای آموزش،
تحقیقات و فناوری در سطح شرکت های استان

 -6برنامه ریزی و هماهنگی در سفرهای هیأت دولت و
مقامات نظام مقدس جمهوری اسالمی به استان و جلب
همکاری تمامی شرکت های ذیربط وزارت نیرو
 -7تالش به منظور استفاده تمامی همکاران از امکانات
و ظرفیت های شرکت های وزارت نیرو در استان بهویژه
در مراسم ها و مناسبت ها
 -8برنامه ریزی و سازماندهی منابع و امکانات موجود
در استان در راستای مدیریت بهینه حوادث احتمالی
مطابق دستورالعمل های تخصصی دفتر مدیریت بحران
و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.

اگر امنیت می خواهد حفظ شود ،باید تولید حفظ شود
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی" ،جلسه بررسی مشکالت تامین آب
صنعت شهرک صنعتی توس" با حضور مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای ،مدیر عامل شهرک های صنعتی
استان و اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی توس
برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا مهدی زاده ،مدیر عامل شرکت
شهرک های صنعتی استان گفت :در حال حاضر به
ازای هر لیتر آب  82نفر در سطح شهرک های صنعتی
استان اشتغال ایجاد کرده ایم که این عدد در شهرک
صنعتی توس به  300نفر می رسد.
وی کل شاغلین در شهرک صنعتی توس را 27000
نفر اعالم کرد.
در ادامه محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های
مهم هر مملکت میزان تولید آن است افزود :ما نباید در
بحث آب نگاه بخشی داشته باشیم چرا که اگر بخواهیم
امنیت حفظ شود باید تولید را حفظ نماییم.
عالیی با اشاره به توسعه دانش و مجهز شدن به ابزارهای
جدید خواستار بهره وری و بهره برداری بیشتر از منابع
آبی در راه تولید بیشتر شد .وی با اشاره به محدودیت

منابع آبی در استان از تولیدکنندگان خواست نهایت
صرفه جویی در منابع آبی را داشته باشند در عین
حالیکه به میزان تولید نیز آسیبی نرسد.
در ادامه اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی توس
مشکالت خود را در مسیر تامین آب مورد نیاز اعالم
و همکاران شرکت آب منطقه ای استان پاسخ های
الزم را بیان نمودند و قول همکاری الزم را با صنعتگران
استان دادند.
توجه به کم آبی ،اصالح الگوی مصرف و
ترویج آن را از خودمان آغاز کنیم.

انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی بعنوان دبیر
شورای روابط عمومی و اطالع رسانی
صنعت آب و برق استان

سرپرست امور منابع آب شهرستان مشهد
معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،طی حکمی از طرف "محمد عالیی" ،مدیر
عامل این شرکت" ،محمد برزویی" به عنوان سرپرست
امور منابع آب مشهد انتخاب گردید و از خدمات
"اکبر علیپور" در زمان تصدی این حکم قدر دانی به
عمل آورد.
در این مراسم که با حضور اعضای هیأت مدیره ،مدیران
و کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار
گردید عالیی با اشاره به چالش های مربوط به منابع
آب استان به ویژه طی سال های اخیر و اهمیت تأمین
آب شرب پایدار برای تمامی هم استانی ها ،شهر مشهد
را با توجه به شرایط خاص حائز اهمیت دانست و افزود:
شهر مشهد با جمعیت بالغ بر سه میلیون نفر و حضور
زائران حرم مطهر رضوی نیاز است که توجه جدی به
تأمین آب این شهر معطوف گردد.
عالیی عملکرد شفاف تمامی همکاران شرکت به ویژه
مدیران را خواستار شد و گفت :همه ما باید همانند آب
رفتاری زالل و شفاف داشته باشیم و در راه خدمت
به مردم شریف استان و زائران حرم مطهر رضوی از
هیچ کوششی دریغ ننمائیم .الزم به توضیح است محمد
برزویی قبل از این سمت مدیر دفتر حفاظت کیفی را به
عهده داشته است.
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مروری بر عملکرد واحد حفاظت و بهره برداری در سال  96و 97
در سال  96دفتر حفاظت و بهره برداری با انسداد  2067حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان و صرفه جویی به میزان  36.5میلیون مترمکعب از محل آن و نصب 541
دستگاه کنتور هوشمند و در مجموع تجهیز  8905حلقه چاه استان به کنتور هوشمند شاخص های ارزیابی طرح شهید رجایی را به طور کامل اجرا و عالوه بر کسب مقام
برتر در حوزه معاونت حفاظت ،موفق به کسب رتبه نخست دفتر حفاظت و بهره برداری در کشور گردید .ضمناً برگزاری تعداد  97جلسه شورای حفاظت استان و شهرستان ،
بازدید15900حلقه چاه توسط  53گروه گشت و بازرسی،توقیف  59دستگاه حفاری غیرمجاز و برگزاری طرح نجات آب کشاورزی از دیگر اقدامات انجام شده این دفتر می باشد.
در حال حاضر از ابتدای سال  97تا کنون نیز  585حلقه چاه غیر مجاز مسدود و از محل انسداد آنها تا کنون  11میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت گرفته است .همچنین
تا کنون  160دستگاه کنتور هوشمند نصب و مجموعاًتعداد  43جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی و شورای حفاظت شهرستان برگزار شده است .تعداد بازدید های گروههای
گشت و بازرسی تا کنون به  6666حلقه چاه رسیده و تعداد  35دستگاه حفاری غیر مجاز در سطح استان نیز توقیف گردیده است .در آبان ماه سال جاری قرارداد طرح نجات
آب با اداره کل آموزش و پرورش استان منعقد گردیده است.
گزارش تصویری

گزارش تصویری
تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
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