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رویدادها :نشست هم اندیشی رسانه و نیرو

در نشست هم اندیشی رسانه و نیرو در مشهد مطرح شد؛

روابط عمومی نقش موثری در امید آفرینی در جامعه دارند /روزنامه نگاران باید زمینه تحقق عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم کنند
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو
با تاکید بر ضرورت امیدآفرینی در
جامعه گفت :روابط عمومی ها باید
به انعکاس دقیق و به موقع اقدامات و
دستاوردهای سازمانهای دولتی مردم
را نسبت به وقایع مطلع و در جامعه
امید آفرین باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی،
صدیقه ببران در نشست هم اندیشی
رسانه و نیرو که در سالن جلسات
این شرکت برگزار شد با اشاره
به اهمیت و جایگاه خبرنگار و
روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف سازمان ها و
نهادهای حکومتی اظهار کرد :مقام معظم رهبری در
خصوص اهمیت کار رسانه می فرمایند "اگر زحمات
شما خبرنگاران نبود ،این لحظه ها هرگز ماندگار
نمیشد"؛ بر این اساس ما میدانیم که امروز ماندگاری
و ثبت لحظات و تاریخ وقایع به دست خبرنگاران رخ
میدهد.
وی با بیان اینکه میزان تحقق مردم ساالری و
دموکراسی در جوامع وابسته به میزان پاسخگویی و
شفافیت در حوزه اطالعات و اطالع رسانی است ،افزود:
این مهم در جوامع مردم ساالر توسط رکن چهارم
دموکراسی یعنی رسانه ها محقق میشود.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو مسئولیت اجتماعی
روزنامه نگاران را زمینه سازی جهت تحقق عدالت

اجتماعی دانست و ادامه داد :هر فردی که به عرصه
روزنامه نگاری پای میگذارد باید به دو مقوله شفافیت
و پاسخگویی توجه کند به این معنا که مسئولیت
اجتماعی وی به این دو مقوله گره خورده است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه اخالق در فعالیت های
رسانه ای بیان کرد :اصل اخالق رسانه ای حلقه
مفقوده ای است که متاسفانه امروز ما در بخش های
مختلف جامعه شاهد آن هستیم که رسانه نیز از آن
مصون نمانده است.
ببران رشد فساد در جامعه را در گرو نبود ارزش های
اخالقی اعالم کرد و گفت :رسانه در جامعه نقش یک
دانشگاه عمومی را دارد که مردم در مواجه مستمر و
مستقیم با آن قرار دارند که اگر اخالق در آن رعایت
نشود ما با یک چرخه معیوب و فسادانگیز در جامعه

مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه روزنامه نگاری در عصر ارتباطات از
دانش متفاوتی نسبت به گذشته برخوردار است ،ابراز
کرد :حوزه مدرن اطالع رسانی و رسانه را وارد مرحله
جدیدی از چرخه اطالعات کرده است به گونه ای که
امروز یک رابطه دوسویه بین رسانه و مخاطب شکل
گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو ،اینترنت را ستون
فقرات سیستم ارتباطات دانست و افزود :امروز مبحث
شهروند خبرنگار در جامعه مطرح است بنابراین باید
رسانه ها مخاطب خود را به رسمیت بشناسند؛ همچنین
الزم است که از مهارت حرفه ای و تکنولوژیهای روز
مطلع باشد.
وی با بیان اینکه رعایت اصل عینیت ،درست نویسی،
صداقت و امانتداری باید سرلوحه کار رسانه ها و
روابط عمومی ها باشد ،گفت :رسانه ها دارای قدرت
نرم هستند که میتوانند افکار و نگاه جهانیان را
نسبت به جامعه خود تغییر و تعدیل کنند و نقش
تاثیرگذارانه ای دارند ببران با تاکید بر سرمایه اجتماعی
دولت ها و نهادهای سازمانی در گرو نحوه انعکاس
اطالعات و اخبار است ،عنوان کرد :رسانه ها باید با
هدف امیدآفرینی در جامعه خدمات و اقدامات صورت
گرفته در سازمان ها و نهادهای حکومتی ایجاد کنند،
اگر امروز شهروندان اطالعات را از سایت های زرد و
کانال های نامعتبر دنبال می کنند ،نشان دهنده ضعف
عملکرد روابط عمومی ها است.

کسب رتبه برتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بخش ارتباط با رسانه ها

نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای صنعت آب و برق با معرفی برگزیدگان برگزار شد و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بخش ارتباط با رسانه ها
موفق به کسب رتبه سوم شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،فراخوان نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای صنعت آب و برق ،در مرداد ماه  97از سوی دفتر روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت نیرو اعالم و متعاقب آن دفترچه خودارزیابی شرکتها در این دفتر تنظیم و جهت ارزشیابی اولیه آثار از سوی روابط عمومیها به شرکتهای استانی ارسال شد؛ در
این جشنواره  124شرکت از حوزه آب و برق کشور حضور داشتند که فرآیند انتخاب طی سه مرحله انجام گرفت:
مرحله اول داوری توسط دفتر روابط عمومی حوزه ستادی
مرحله دوم داوری توسط دفاتر روابط عمومی شرکتهای مادرتخصصی
مرحله سوم توسط هیات داوران نهایی

متن لوح تقدیر صدیقه ببران ،مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو
مدیر محترم روابط عمومی و اطالع رسانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق تالش یک ساله روابط عمومی های صنعت را در معرض قضاوت برجسته ترین استادان این حوزه قرار
داد و ضمن فراهم آوردن فرصتی برای ارزشیابی عملکرد روابط عمومی ها ،شاخص های درخشان منطبق با ماموریت جدید روابط عمومی های مجموعه وزارت نیرو در راستای
انعکاس مطلوب دستاوردهای صنعت آب و برق و مدیریت مصرف و تقاضای آب و انرژی ترسیم کرد.
تالش مجدانه و موثر شما و کسب مقام سوم در رشته ارتباط با رسانه ها را در این جشنواره ارج می نهم و امیدوارم در ادامه این مسیر شاهد ارتقای روزافزون عملکرد روابط
عمومی های وزارت نیرو در خدمت به مردم شریف ایران اسالمی باشیم.
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مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در نشست «هم اندیشی رسانه و نیرو» مطرح کرد:

پیشرفت رسانه ها فساد را در جامعه کاهش می دهد

مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی
در نشست «هم اندیشی رسانه و نیرو» که  12مرداد
به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان در سالن
اجتماعات این شرکت برگزار شد گفت :پیشرفت
رسانه ها فساد را در جامعه کاهش می دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان
زین الدینی در این همایش افزود :مهمترین اهدافی که
در هر سازمان توسط مدیران روابط عمومی پیگیری
می شود مبتنی بر سه اصل پاسخگویی ،شفاف سازی
و همچنین دسترسی به مدارک و اسناد استوار است.
وی خاطرنشان کرد :هم اکنون در شرایط خاص
اقتصادی قرار داریم که ضرورت دارد الگوهای مناسبی
برای توسعه اقتصادی فرهنگی و دور زدن موانع
توسعه یافتگی با همکاری همه دستگاه های دولتی و
غیردولتی طرح ریزی شود.
زین الدینی تصریح کرد :رسانه ها و خبرنگاران در سایه
مطالبه گری عمومی شهروندان در راستای توسعه،
استقالل و اجرای طرح ها و الگوهای مناسب اقتصادی
برای افزایش امید در جامعه قلم فرسایی کنند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در
ادامه درباره نقش و اهمیت رسانه ها در پیوستگی و
اطالع رسانی افکار عمومی گفت :رسانه ها و خبرنگاران
به عنوان یکی از مهم ترین اضالع مهم مثلث توسعه
اقتصادی مطرح هستند.

وی در این همایش به رونمایی طرح همیاران آب در
استان اشاره کرد و گفت :این طرح برای نخستین بار در
کرمان اجرا شد و خوشحالیم که این روند به الگوپذیری
از طرح های موفق در سایر استان ها در حال
شکل گیری است.
زین الدینی همچنین از تشکیل شورای اطالع رسانی
آب با همکاری مدیران روابط عمومی ،خبرنگاران و
اصحاب رسانه خبر داد.
وی در ادامه از رسانه ها و روابط عمومی ها به عنوان
پایگاه انقالبی یاد کرد و گفت :رسانه و روابط عمومی
قطب واحد اطالع رسانی هستند که به طور یقین روابط
عمومی بدون رسانه ماهیت خود را از دست خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

اطالع رسانی به موقع از دستاوردهای آبی مانع سیاسی شدن مساله آب در کشور میشود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
امروز دشمنان ما میخواهند با سیاسی کردن مساله
آب به نقشه شوم خود جهت تقسیم ایران تحقق بخشند
در همین راستا وظیفه رسانه ها و روابط عمومی ها
اطالع رسانی به موقع و صحیح از اقدامات و
دستاوردهای حوزه آب می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در "نشست هم اندیشی رسانه و
نیرو" اظهار کرد :متاسفانه مدیران آبی همیشه از عدم
توجه دولت ،مجلس و مردم در پیشبرد اهداف سازمانی
و اقدامات خود شکایت می کنند درحالیکه باید به جای
پاک کردن صورت مساله به دنبال راه حل جدی بود.
وی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم اگر دولت ،مجلس یا
مردم همکاری و همراهی الزم را ندارند به این دلیل
است که مدیریت آب استان نتوانسته به خوبی اهمیت
موضوع را به آنها بشناساند ،افزود :امروز مهمترین مساله
کشور بحث تامین آب است ،اگر امروز مردم قدردان
آب نیستند در اطالع رسانی موفق عمل نکرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :خوشبختانه ما با تغییر این رویکرد و با سرلوحه
قرار دادن راه حل یابی به جای پاک کردن صورت
مساله توانستیم بحث همیاران آب را موفق تر از تجربه
کرمان و با دستورالعمل وزارت نیرو و همکاری تمامی
دستگاه های اجرایی استان تدوین و تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه هدف مدیریت آبی استان خراسان
رضوی به صفر رساندن اضافه برداشت آب در
بخش های مختلف صنعت و کشاورزی است ،عنوان
کرد :در این خصوص باید مدیریت همزمان عرضه و
تقاضا شکل بگیرد ،خوشبختانه در این خصوص فضای
کاری استان خراسان رضوی از انسجام باالیی برخوردار
است و تمام دستگاه های اجرایی استان پای کار
هستند.
عالیی با اشاره به اینکه مدیران موظف هستند در حوزه
کاری خود پاسخگو و شفاف عمل کنند ،ابراز کرد:
تفاوت مدیر ضعیف و قوی در فعالیت و عملکرد روابط
عمومی آن خالصه می شود که براساس آن مدیریت
میتواند دستاورد مثبت و خوبی در حوزه کاری خود
داشته باشد .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با قدردانی از جایگاه خبرنگاران در عرصه اطالع
رسانی تاکید کرد :اگر پیگیری های خبرنگاران نبود
مساله کشف رود ،پساب و طرح همیاران آب شکل
نمی گرفت و برطرف نمیشد بخش مهمی از این
اقدامات براساس پیگیری های قانونی ،مدنی و اصولی
خبرنگاران انجام شد.

طاهری; در نشست هم اندیشی رسانه و نیرو
عنوان کرد؛

رسانهها نقش موثری در ساماندهی
رودخانه کشف رود داشتند
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با بیان اینکه ساماندهی رودخانه کشف رود با
همت و مطالبه گری رسانه ها به سرانجام رسید ،گفت:
خوشبختانه امروز یک هزار و پانصد هکتار از بستر این
رودخانه آزادسازی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،علیرضا طاهری در «نشست هم اندیشی رسانه
و نیرو» که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد
با اشاره به طرح سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو
اظهار کرد :قبل از دهه  80زیرساخت های این موضوع
با اجرای حفاظت و نظارت دائمی بر منابع آبی استان
مورد توجه قرار گرفت.
وی تعادل بخشی میان منابع آبی زیرزمینی را از دیگر
دستاوردهای مثبت حوزه مدیریت آب دانست و افزود:
نزدیک به  85درصد منابع آبی مورد نیاز در استان
خراسان رضوی از منابع زیرزمینی تامین میشود که
متاسفانه تا قبل از اجرای طرح تعادل بخشی هیچ
اعتباری در این زمینه اختصاص پیدا نکرده بود.
قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به اینکه اواخر دهه  80طرح دانش آموزی با عنوان 
«نجات آب» برای اولین بار در کشور در استان خراسان
رضوی اجرایی شد ،ابراز کرد :خوشبختانه این طرح در
ادامه به صورت کشوری با عنوان داناب پیگیری شد که
براساس آن اطالعات الزم به دانش آموزان ،والدین و
معلمان داده میشود.

وی نصب کنتورهای هوشمند بر روی تمام
چاه های برقی را حماسه ای دانست که با همیاری
مردم شکل گرفت و ابراز کرد :تا قبل از این اقدام
ما هیچ اطالعات دقیقی از منابع چاهی و زیرزمینی
نداشتیم ،همچنین در این خصوص از ابتدای سال
 90مشارکت سازمان های مردم نهاد به صورت جدی
مطرح و پیگیری شد.
طاهری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی
رودخانه کشف رود عنوان کرد :این رودخانه از
وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار بود که با همت و
پیگیری رسانه ها به سرانجام رسید و امروز یک هزار
و  500هکتار از بستر کشف رود آزادسازی شده است،
امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را به پارک رود
کنیم.
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در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو در مشهد مطرح شد:

جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم مهمترین استراتژی وزارت نیرو است
معاون حقوقی ،امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو
با بیان اینکه جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم
مهمترین استراتژی های وزارت نیرو است ،گفت:
هماهنگی میان شرکت های تابعه وزارت نیرو با
دادگستری استان ها و حضور در جلسات شورای
قضایی حداقل هر فصل یک مرتبه ضروری است تا به
طرح مسائل آب و برق پرداخته شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،رضا انجم شعاع» در سی و یکمین جلسه
شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو با اشاره
به اینکه شورای حقوقی وزارتخانه باالترین مرجع در
وزارت نیرو است ،اظهار کرد :در صدد هستیم جلسات
مشترک شورای حقوقی و مدیران مربوطه به صورت
مشترک برگزار شود و مسائل چهره به چهره انتقال
شود چراکه جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم یکی
از مهمترین استراتژی های وزارت نیرو است.
وی با بیان اینکه چند هدف برای ادغام این جلسات
در دستور کار قرار دارد ،افزود :تقویت هماهنگی و
انتقال تجارب و ایده ها از اهداف برگزاری این جلسات
مشترک است زیرا تقویت عنصر هماهنگی بسیار
کارگشا و ارزشمند و در کاهش هزینه ها موثر است.
معاون حقوقی ،امور مجلس و پشتیبانی وزارت
نیرو ادامه داد :بیش از  ۱۴۰هزار کیلومتر طول
رودخانه های کشور باید صیانت و حفاظت شود تا

شریان های حیاتی دچار مشکل نشوند که تقویت
عنصر هماهنگی اولین گام برای پیشگیری از تصرف
بستر رودخانه یا اراضی ملی است.
وی با اشاره به انتقال تجارب و ایده ها گفت :با توجه
به اینکه حجم پرونده های حقوقی در کشور زیاد است
و حدود  ۲۰۰۰نفر همکار حقوقی در سراسر کشور
مشغول به فعالیت هستند یکی از روشهای ارزان و موثر
انتقال تجارب به یکدیگر در این زمینه است.
انجم شعاع گفت :راه اندازی سامانه جامع حقوقی سبب
تقویت تبادل اطالعات میان مجموعه های حقوقی
وزارت نیرو می شود .همچنین برگزاری منظم جلسات
هم اندیشی برای بهبود ارتباط بین بخش های حقوقی
صنعت آب و برق الزامی است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو:

لزوم تداوم جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی در استان ها

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو گفت :مسائل و
مشکالت کمیسیون صنعت آب و برق از دو طریق
کمیسیون ها و مناطق هشت گانه در حال بررسی است
که امیدواریم پس از اتمام جلسه هشتم تمامی موارد و
مشکالت تقسیم بندی و برطرف شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی« ،محمد امانی» در سی و یکمین جلسه شورای
هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه هفت
جلسه شورای حقوقی منطقه ای در دستور کار قرار
داشت و امروز سی و یکمین جلسه برگزار شد ،اظهار
کرد :برگزاری جلسات در کل کشور در هشت منطقه
تقسیم شده بود که از این تعداد تنها مناطق کرمانشاه
و همدان برگزار نشده است.
وی افزود :در این جلسات تمامی مدیران حقوقی
صنعت آب و برق به صورت مستقیم مسائل و مشکالت
را در حضور مدیران شرکت های مادر و معاون حقوقی،
پشتیبانی و مجلس مطرح کردند ،که این یکی از
اقدامات ابتکاری وزارت نیرو است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به چهار
کمیسیون شورای حقوقی ،گفت :کمیسیون مستند
سازی ،قوانین و مقررات آموزش ،امور دعاوی قضایی و
کمیسیون نظارت و ارزیابی از جمله این کمیسیون ها
است که اعضا آن از میان مدیران و کارکنان صنعت آب
و برق کشور انتخاب می شوند و موضوعات جلسات آن
توسط شورای حقوقی ارائه می گردد.
وی ادامه داد :جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی
همچنان تداوم دارد و به شکل دوره ای ادامه پیدا
می کند که مسئولیت آن به عهده مسئول منطقه در
هر استان است که باید این جلسات در استان های
همجوار که عضو این کارگروه هستند ادامه داشته باشد
و نتایج طی صورت جلساتی ارائه شود.
وی با اشاره به انتظارات و دیدگاه های مقام عالی وزارت
نسبت به مجموعه های حقوقی ،گفت :وزیر نیرو از دفاتر
حقوقی به عنوان ارکان اصلی شرکت ها یاد میکنند،
ضمن اینکه خراسان رضوی در دستگاه قضایی استانی
جز بهترین استان ها تلقی می شود.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به بیان دیدگاه های
دیگر وزیر نیرو پرداخت و ابراز کرد :ارتقا جایگاه دفاتر
حقوقی ،پاسخگویی به موقع دفاتر در موضوعاتی که از
وزارت خانه خواسته می شود ،نظارت بر دفاتر حقوقی
شرکت ها و بحث قرار دادها و دعاوی از جمله این
مطالبات است.
وی ادامه داد :سعی کردیم در بخش حفاظت از رودخانه
مشکالت و ابهاماتی که در گذشته داشتیم را برطرف

کنیم ،همچنین در بخش سیل هم آنچه وظایف
شرکت های آب منطقه و وزارت نیرو باشد ،انجام
می شود؛ به این معنا که اگر دوره بازگشت سیل
 25ساله را مبنا قرار دهیم ،سیالب های باالتر از این
شاخص از عهده این وزارت خانه خارج است.
امانی ادامه داد :حقآبه از موضوعاتی است که در
سال های اخیر به خصوص با توجه به خشکسالی های
به وجود آمده جز مطالبات پرتکرار جامعه بوده و در
دولت نیز مطرح است که مورد توجه قرار می گیرد.
وی بیان کرد :یکپارچه سازی شرکت های آب و
فاضالب شهری و روستایی از دیگر مسائل مورد بحث
در بخش حقوقی است ،که در دو بخش منابع انسانی و
اموال و داراییها مورد بحث قرار گرفته است.

قوانین جدید وزارت نیرو متناسب با تحوالت
حقوقی حوزه آب و برق باشد/

ایجاد ظرفیت برای حضور بخش خصوصی
در طرح های آب و برق

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تاکید
بر ایجاد تحوالت در بخش حقوقی قوانین جدید وزارت نیرو
ابراز کرد :نباید در پیگیری طرح ها و پروژه های آبی تنها
به دولت و منابع اعتباری آن وابسته بود بلکه باید از ظرفیت
بخش خصوصی نیز استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در سی و یکمین جلسه شورای
هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که در سالن جلسات
باشگاه برق استان برگزار شد ،اظهار کرد :خوشبختانه
مدیران دستگاه های استانی از همدلی و انسجام بسیار
خوبی در مسائل آبی برخوردار هستند.
وی افزود :همچنین در حوزه مسائل قضایی و نظارتی؛
سازمان بازرسی ،مدیران محاسبات و سایر بخش های
مرتبط ،با درک مسائل دوگانه حقوق مردم و دولت ،بسیار
در این زمینه حساس هستند و نمی گذارند از طرف
دستگاه های خدماتی حقوق مردم نادیده گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد:
اگر بخواهم به مسائل جدیدی که در بخش حقوقی مرتبط
به وزارت نیرو پیش آمده است اشاره کنم و با توجه به تجربه
 30ساله خدمت در این زمینه باید اذعان کنم که خدمت
رسانی در حوزه حقوقی صنعت آب و برق با یک شیب تند
صعودی پیش رفته است.
وی با بیان اینکه ما در سه دهه گذشته با بسیاری از مسائل
کنونی مواجه نبودیم ،خاطر نشان کرد :در حال حاضر
شرکت های آب ،برق و فاضالب به هشتاد و دو میلیون
نفر در کشور در موضوعاتی متنوع خدمات ارائه می کنند.
عالیی با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات دهی به شهروندان
و مردم ابراز کرد :امروز موضوع خدمات در حوزه آب و برق
با مسائل امنیتی کشور در هم تنیده شده است که در این
خصوص کلیه مسائل و رخدادهای فنی آب و برق با توجه
به این مالحظه مدیریت و کنترل می شود.
وی به مدیریت شایسته سیالب در کشور اشاره کرد و گفت:
مدیریت سیالب ها به ویژه در استان خوزستان که از منابع
عظیم آب سطحی برخوردار است برگ زرینی در کارنامه
وزارت نیرو میباشد ،در استان خراسان رضوی نیز به خوبی
موضوع سیالب ها با همکاری و حضور دستگاه قضایی حل
شد و خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی رخ نداد.
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شرکت های آب و برق خراسان رضوی عملیاتی ترین دستگاه ها در سطح استان هستند /پاسخگویی مطالبات میلیاردی کارگران
شرکت توانیر
معاون قضایی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه شرکتهای آب و برق
عملیاتی ترین و فعال ترین دستگاه های استانی هستند ،گفت :خوشبختانه
این شرکت ها در کنار دستگاه قضا در سال های اخیر اقدامات خوبی در
زمینه پیشگیری از جرم انجام داده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،مرتضوی
در سی و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که در
سالن جلسات باشگاه برق خراسان برگزار شد با اشاره به چهار تجربه موفق
همکاری بین دستگاه های آب و برق و دستگاه قضایی استان اظهار کرد :با
توجه به اینکه طی یکسال حدود شش میلیارد تومان از تجهیزات برقی در
استان سرقت شد ،طرح جامع پیشگیری از سرقت تجهیزات برقی در دستور
کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تدوین این طرح شش ماه طول کشید ،افزود :خوشبختانه با
اجرای این طرح دیگر در مشهد سرقت تجهیزات برقی نداریم و در کنار این
اتفاق اشتغالزایی نیز برای تعدادی از افراد به وجود آمد و برخی از تجهیزات
فرسوده نیز برای تهیه مواد اولیه ارسال شد.
معاون قضایی رییس کل در امور اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی ادامه داد :با
اولویت قرار گرفتن اقدامات پیشگیرانه در حوزه آب و
برق استان ،کمیسیون پیشگیری و حقوقی در آبفای
مشهد تشکیل شد که این اقدام از تشکیل چهار هزار
پرونده انشعاب غیرمجاز در مشهد با یک دستور حقوقی
جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه هر سه ماه دویست دریچه آب سرقت
می شد که خوشبختانه امروز به صفر رسیده است،
تاکید کرد :این کمیسیون که کارش را از خراسان
رضوی آغاز کرد امروز در سطح ملی و کشور پیگیری
می شود.

مرتضوی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت از منابع آب
در خراسان رضوی ابراز کرد :نمونه بارز خدمتی که در
قالب این کمیته در استان انجام شد شامل مدیریت
سیالب می باشد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت قوانین در پیگیری
مطالبات کارگری شرکت فنی توس نیرو (توانیر) گفت:
یک میلیارد و  800میلیون تومان مطالبات کارگری در
استان وجود داشت که با برگزاری سه جلسه و حضور
تمامی دستگاه های مرتبط و بانک های ملی و تجارت
به نتیجه رسید و مطالبات رسیدگی شد.
مرتضوی با بیان اینکه موفقیت در اقدامات پیشگیرانه
نیازمند سه اصل است ،تصریح کرد :انجام تحقیق و
پژوهش مبتنی بر کار میدانی و کاربردی ،رویکرد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت اصالح قوانین و ضوابط در بهره برداری از منابع طبیعی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراسان رضوی گفت :به موازات تغییر رویکرد مدیریتی
مدیران در برخورد با منابع طبیعی باید قوانین و ضوابط
نیز باز تعریف شوند ،ضوابطی که در حال حاضر وجود
دارد متعلق به  50سال پیش است که براساس رابطه
اشتباه انسان و طبیعت نگاشته شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،وحید قربانی در سی و یکمین جلسه شورای
هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو که در سالن جلسات
باشگاه برق استان برگزار شد ،اظهار کرد :نکته بسیار
مهم در مسائل مرتبط با حوزه زیرساختی و خدمات در
جامعه امروز توجه به ارتباط انسان با انسان و انسان با
طبیعت است.
وی با بیان اینکه اگر ما از ابتدا این روابط را به درستی
بشناسیم تا انتها درست اقدام خواهیم کرد ،افزود :در
جامعه این دیدگاه بین شهروندان شکل گرفته است
که انسان هرکاری که می خواهد ،می تواند انجام دهد،
لذا مطالبات جامعه انسانی روز به روز بیشتر می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئله مهم در این
موضوع ناهمخوانی سطح مطالبات انسانی با توان

بازتولید طبیعت است ،ادامه داد :در همین راستا ما یک
سری حقوق در طول تاریخ تدوین کردیم که امروز با
منابع آب و خاک ما دارای تناقض جدی است.
وی تاکید کرد :حق این است که ذهنیت دو طرف
جامعه به عنوان برخورداران خدمات و دولت به عنوان
ارائه کنندگان این خدمات متناسب با این رویکرد باشد
که منابع طبیعت محدود است.
قربانی با بیان اینکه اگر در حوزه انرژی و آب نتوانیم
این روحیه زیان بار استفاده از منابع طبیعی را اصالح
کنیم با مشکالت جدی روبرو خواهیم شد ،ابراز کرد:
در همین راستا بازگشت به گذشته و اصالح برخورد با

مشارکتی میان دستگاه های استانی و اعتقاد به
اقدامات پیشگیرانه مهم ترین اصول جهت انجام این
دسته از اقدامات است.
وی خالقیت و ابتکار عمل ،داشتن روحیه کار تیمی و
جمعی مدیران آب و برق را از دیگر اصول الزم جهت
اقدامات پیشگیرانه دانست و افزود :مهم ترین کمکی
که سازمان ها میتوانند به دستگاه قضایی بکنند انجام
وظایف و تکالیف قانونی خود است که باید به هنگام و
در زمان خودش انجام شود.
مرتضوی عملکرد دستگاه های آب و برق در استان
خراسان رضوی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت:
این مجموعه در استان عملیاتی ترین و فعال ترین
دستگاه های استانی است.
طبیعت را با سیاست ها و طرح هایی مانند سازگاری با
کم آبی در دستور کار قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین به موازات تغییر رویکرد
مدیریتی مدیران باید قوانین و ضوابط نیز باز تعریف
شوند ،ضوابطی که در حال حاضر وجود دارد متعلق به
 50سال پیش است که براساس رابطه اشتباه انسان و
طبیعت نگاشته شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراسان رضوی عنوان کرد :ما در سطح استان باید سه
اقدام به ویژه در حوزه آب انجام دهیم ،نخست همراه
کردن شهروندان برای این موضوع که طبیعت است که
برای ما تعیین تکلیف می کند.
وی ادامه داد :مدیران نیز باید در بخش های زیرساختی
خود برنامه ریزی ها را به گونه ای انجام دهند که یک
فشار حداقلی به طبیعت وارد شود.
قربانی گفت :در بخش اصالح ضوابط به عنوان اقدام
سوم نیز قوانین بر مبنای روابط انسان با انسان و انسان
با طبیعت بازتعریف می شود.
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دادستان قوچان در نشست «طرح همیاران آب» مطرح کرد:

برای مسدود کردن چاه های غیرمجاز تبعیضی قائل نمی شویم
یکی از مهمترین چالش های بحث
برانگیز در جهان امروز بحران آب و
مصرف بهینه آن در زندگی است،
چرا که از یک سو آب نقش عمده ای
در تولید انرژی دارد و از سوی دیگر
انرژی مورد نیاز برای استحصال،
انتقال ،تصفیه و بهره برداری از آب
در مصارف مختلف قابل توجه است.
به همین منظور نشست هم اندیشی و
اطالع رسانی طرح سیمای آب
(سازگاری با کم آبی) ویژه روحانیون و
ائمه جماعات شهرستان قوچان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،در نخستین همایش هم
اندیشی و اطالع رسانی «سازگاری با کم آبی» که
با حضور روحانیون و ائمه جماعات شهرستان قوچان
برگزار شد دادستان این شهر با اشاره به این که نکات
مهمی در حوزه آب قابل طرح است گفت :در حوزه آب
و همچنین جلوگیری و برخورد قضایی با متخلفان حفر
چاه های غیرمجاز تبعیضی قائل نمی شویم.
حجت االسالم والمسلمین ولی دخت افزود :متخصصان
و کارشناسان آب منطقه ای خراسان رضوی الگوهای
توسعه یافته مناسبی برای نحوه برخورد با متخلفان
حفر چاه های غیرمجاز و ارتقای دانش مصرف و تولید
آب در حال تدوین دارند که باید به اطالع شهروندان
برسد.
دادستان قوچان درباره اهمیت توجه به مصارف قانونی
در حوزه آب گفت :ضابطان قضایی در حوزه انتظامی
و ماموران مستقر در سازمان آب منطقه برخورد
مسالمت آمیز و سازش را در وهله اول با متخلفان
داشته باشند و در صورت تمرد و عمل نکردن به قانون
متخلفان به  ۳ماه حبس و  50ضربه شالق محکوم

مرداب ها ،دریاها ،نهرها و رودخانه ها
که از مجاری آب طبیعی عبور می کنند
جزو مشترکات و متصدی آن نیز وزارت
نیرو است.
حجت االسالم والمسلمین ولی دخت
در ادامه این نشست با اشاره به این که
برخی از جرائم و ناهنجاری هایی که
در جامعه رخ می دهد ناشی از ناآگاهی
است اظهار داشت :هر مقدار که آگاهی
و شناخت جامعه از موضوعات و وظایف
شهروندی بیشتر شود در واقع جامعه از
حالت ایستایی خارج و به سمت پویایی
و خروج از ناهنجاری پیش خواهد رفت.
وی با تاکید بر این که آگاهی دادن از
خواهند شد.
وی با بیان اینکه مالکیت آبهای جاری ،رودخانه ها،
مرداب ها ،دریاها و مسیل ها ،طبق قانون در اختیار
دولت است افزود :روحانیون و علمای ما باید در
جریان باشند که برخی از شهروندان مدعی هستند که
چاه ها از سالیان دور و توسط اجداد ما حفر شده و
بهره برداری از آن حق ماست که باید متذکر شد
برحسب قانون نظام جمهوری اسالمی که در سال
 61به تصویب رسیده است بحث مالکیت به روشنی
ذکر شده و مالکیت آن در اختیار دولت و کارگزار نیز
وزارت نیرو است و مالکیت اشخاص حقیقی تحقق پیدا
نمی کند.
وی با اشاره به اصول فقهی درباره آب و مالکیت های
عام و خاص خاطرنشان کرد :بر حسب ماده یک قانون
توزیع و بهره برداری آب مطلق مطرح شده است و آن
چیزی که کشاورزان در بحث آب و احیای زمین های
مزروعی می توانند مطرح کنند بحث حق ابه است که
آن هم نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد.
وی اضافه کرد :بستر رودخانه ها ،مسیل ها،

ضروریات طرح های مصوب دولتی است اضافه کرد:
آگاهی دادن بهترین حالت است به خصوص در زمینه
حفر و استفاده از چاه ها و سفره های آب زیرزمینی
و شهروندان باید از اهمیت آب های زیر زمینی و
همچنین تغییر و تحوالت مرتبط با ذخیره سازی آب
در زندگی مطلع و آگاه شوند.
حجت االسالم والمسلمین ولی دخت با اشاره به این
که ضابطان قضایی باید در خصوص مسدود و پر کردن
چاه های غیرمجاز اقدام کنند گفت :باید در سایه رافت
اسالمی درباره مسدود کردن چاه های غیرمجاز که
سبب بر هم زدن نظم عمومی و ضربه زدن به حقوق
عمومی شهروندان می شود اقدام کرد.
وی همچنین از افزایش بی رویه چاه های غیرمجاز
خبر داد و خاطر نشان کرد :ضروری است با توجه به
نظر کارشناسان و متخصصان در حوزه آب ،چاه های
غیرمجاز مسدود و پر شود و در اجرای احکام هیچ گونه
تبعیضی قائل نشد تا اعتماد شهروندان نسبت به مراجع
قضایی و عملکرد نیروهای عملیاتی کاهش پیدا نکند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو خبر داد:

برنامه جامع تامین آب و جایگزینی آب چاه با پساب تدوین شد
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از تدوین
نخستین برنامه جامع تامین آب و جایگزینی چاه های
با کیفیت با پساب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محسن بختیار ر در بازدید از رودخانه
کشف رود اظهار کرد :برای اولین بار در بخش آب و
آب و فاضالب کالنشهرها از جمله مشهد برنامه جامعی
جهت تامین آب و جایگزینی چاه های با کیفیت با
پساب تنظیم شد.
وی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر به ستاد وزارت
نیرو ارائه شده است که پس از تکمیل شدن مراحل
نهایی ،تصویب خواهد شد ،افزود :پروژه بازگشایی
کشف رود در حوزه تامین آب و مصرفه صحیح آب
بسیار مهم و تاثیر گذار است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد:
ساماندهی کشف رود از جمله اولویت های مدیریتی
استان و نخستین موضوع و دغدغه برای وزارت نیرو

است که با تدابیر انجام شده تاکنون پیشرفت خوبی
داشته است.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی کشف رود طرح بسیار
گسترده ای است ،خاطر نشان کرد :اگر ساماندهی 75
کیلومتری حاشیه کشف رود انجام نمی شد چه بسا
تبعات بسیار منفی گریبانگیر ما می شد.
بختیار با تاکید بر جلوگیری از تعرض به رودخانه
کشف رود و جمع آوری و جلوگیری از ورود فاضالب
به آن ابراز کرد :یک طرف تمام پروژه های عمرانی
جلب رضایت مردم است که در این خصوص حضور
نهادهای مدنی در کنار این پروژه بسیار ارزشمند است؛
زیرا اقدامات ما باید موجه رضایت مردم باشد که در این
امر باید مشارکت مردم افزایش پیدا کند.
وی گفت :اگر همدلی و همراهی تمامی نهاد ها و مردم
نبود ،اقدام های بزرگی در حاشیه کشف رود انجام
نمی گرفت؛ امیدوارم این پروژه با موفقیت ادامه پیدا
کند تا در آینده نزدیکی شاهد اتفاقات خوبی در این

زمینه باشیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان
اینکه اعتبارات آب و فاضالب مشهد باید در اولویت قرار
بگیرد ،ابراز کرد :همیشه ما در مشهد دغدغه تامین آب
شرب را داریم؛ روش های مدیران آبی استان خراسان
رضوی تاکنون درست و هوشمندانه بوده است.
وی با اشاره به راهکارهای تامین آب شرب و جلوگیری
از هدر رفت آب اظهار کرد :در این خصوص باید در
بخش کشاورزی و جایگزین کردن پساب اقدامات
موثری جهت تامین منابع آبی الزم صورت بگیرد.
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منفعت عادالنه مبنای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح انتقال آب از دریای عمان است
سازگاری با کم آبی است با دو
تهدید جدی خشکسالی ها و
تغییر اقلیم و پیامد رفتارهای
برون مرزی روبرو هستند؛
آنچه که در این شرایط مطرح
شد ،طرح انتقال آب از دریای
عمان بود.
عالئی با بیان اینکه در فاز
نخست این طرح  250میلیون
متر مکعب آب شیرین سازی
شده و به سه استان شرق
کشور منتقل شود ،تصریح
کرد :براساس طرح انتقال آب
از دریای عمان قرار است که
 70میلیون متر مکعب آب
شیرین سازی شده و در ابتدا
مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی با بیان
اینکه طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان
به سه استان شرقی کشور بر مبنای منفعت عادالنه
بخش خصوصی اجرایی خواهد شد ،گفت :بررسی های
ما نشان داده که این طرح توجیه اقتصادی برای بخش
خصوصی دارد ،چرا که در حال حاضر صنایع فوالدی
استان برای هر متر مکعب آب بیش از  12هزار تومان
پرداخت می کنند.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی،
محمد عالئی در گفت و گوی ویژه خبری که با موضوع
«گزارش آخرین وضعیت طرح انتقال آب از دریای
عمان به شرق کشور» در شبکه سیمای استان برگزار
شد ،اظهار کرد :در راستای تامین آب و مدیریت منابع
آب استان دو طرح راهبردی دارد؛ نخستین طرح که
مهمترین طرح نیز است ،طرح «سازگاری با کم آبی» یا
«همیاران آب» می باشد.
وی افزود :مبنای این طرح بر اصالح الگوی مصرف
است ،یعنی ما باید به همان میزان آبی که داریم قناعت
کنیم و سبک زندگی خود را بر اساس آن پیش ببریم؛
طرح همیاران آب پس از دو سال کار تحقیقاتی پیوسته
و حضور موثر دانشگاه ،تشکل های کشاورزی ،ناجیان
آب و تمامی دستگاه های اجرایی استان به ریاست
استاندار هفته گذشته تصویب شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
بیان اینکه این طرح برای ابالغ به کارگروه سازگاری
با کم آبی کشور ارسال شده است ،ادامه داد :در حال
حاضر نسبت آب برداشتی به آب تجدیدپذیر استان
خراسان رضوی  125درصد است ،در صورتیکه میزان
بین المللی این شاخص  40درصد می باشد؛ باتوجه
به اینکه ما برابر با قانون باید به  75درصد برسیم با
اجرای طرح همیاران آب تا سال  1405به  100درصد
برداشت منابع تجدیدپذیر خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه ما در استان به دلیل
اینکه در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار داریم با
چند تهدید جدی از جمله تغییر اقلیم مواجه هستیم،
عنوان کرد :سه استان سیستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبی و خراسان رضوی که اصلی ترین راهبرد آنها

به استان سیستان و بلوچستان منتقل شود؛ پس از آن
 70میلیون متر مکعب به خراسان جنوبی و در نهایت
 110میلیون متر مکعب به مشهد منتقل گردد.
وی فاز نهایی طرح انتقال آب از دریای عمان را
 750میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت :براساس
زمانبندی انجام شده تا سال  1405تا  1410آب به
کالنشهر مشهد می رسد ،هزینه تمام شده این طرح
توسط بخش خصوصی تامین می شود .اگر اراضی
دولتی این مسیر را دولت به عنوان آورده در اختیار
بخش خصوصی بگذارد ،آب با هزینه دو و نیم تا  3یورو
به مشهد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود:
در حال حاضر هزینه تمام شده آب به صورت متوسط
برای هر متر در مشهد چهار هزار تومان است؛ که
نزدیک به  750تومان هزینه آب شهری و  120تومان

ما تا سال  1405باید یک و دو دهم درصد کمتر آب
برداشت کنیم ،در حالیکه به اقتصاد و معیشت کشاورز
و تولید ملی خود نیز آسیب نرسانیم.
وی با بیان اینکه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
به راحتی قابل انجام نبوده و زمان بسیاری را الزم
دارد ،تاکید کرد :طرح سازگاری با کم آبی با دو
فرضیه نادرست انجام می شود ،ما باید با کمبود یک و
دو دهم درصد کسری مخزن تا سال  1405این عدد
را به صفر برسانیم؛ سوال بنده با مخالفان اجرای طرح
انتقال از آب دریای عمان این است که امروز آب مشهد
با افت  80سانتی متری آب سفره های زیرزمینی در
سال تامین می شود ،ما چقدر برای تامین آب مشهد
هزینه می کنیم؟
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ابراز
کرد :چهار سال گذشته یک مخزن  60هزار متر مکعبی
با  35میلیارد تومان برای تامین آب مشهد با عمر
مفید  150سال ساخته شد ،اما عمر مفید مخزن آب
زیرزمینی بی نهایت است که متاسفانه ما در چهل سال
بعد انقالب  30میلیارد متر مکعب از این منبع آبی را به
شکل جبران ناپذیری از دست دادیم.
وی با بیان اینکه پدیده تغییر اقلیم رخ داده است،
اظهار کرد :به ترتیب میانگین  45ساله بارش باران در
استان  251میلی متر 15 ،ساله  209میلی متر10 ،
ساله  198میلی متر و در سال گذشته  115میلی متر
شده است که این به بنده به عنوان مدیر آب استان
می گوید؛ اگر تغییر اقلیم با همین شدت رخ ادامه پیدا
کند ،منابع آبی استان در  30سال آینده این مقدار
کنونی نخواهد بود.
عالئی با اشاره به اینکه منفعت عادالنه مبنای
سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح انتقال آب از
دریای عمان است ،افزود :بررسی های ما نشان داده
که این طرح توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی
دارد ،چرا که در حال حاضر صنایع فوالدی استان برای
هر متر مکعب آب بیش از  12هزار تومان پرداخت
می کنند .وی ابراز کرد :شهروندان و مردم اطمینان
خاطر داشته باشند که این طرح تا زمانیکه پیوست های
زیست محیطی ،اجتماعی ،امنیتی و پدافند غیرعامل
آن به صورت کامل مطالعه و بررسی نشود ،وارد مرحله
اجرا نخواهد شد.
دومین جشنواره نیرو و رسانه با شعار محوری
"سازگاری با تغییر اقلیم" نیمه اول اسفندماه امسال
برگزار میشود

از آب روستایی دریافت می شود.
وی با بیان اینکه ما تالش خواهیم کرد که آب شرب
مردم را تامین کنیم و آب منتقل شده از دریای عمان
را به بخش صنعت و خدمات اختصاص بدهیم ،ابراز
کرد :در بخش کشاورزی بین  600تا  700میلیون متر
مکعب آب در بخش ضایعات کشاورزی مصرف می شود.
عالئی در پاسخ به این پرسش که «چرا به جای طرح
انتقال آب از دریای عمان افزایش بهره وری را پیگیری
نمی کنید» ،توضیح داد :طرح سازگاری با کم آبی که
دو سال مطالعه آن به طول انجامید؛ با رویکرد افزایش
بهره وری توسط مدیریت آب استان مطرح شد؛ زیرا
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بازدید از مجموعه خبر فوری و اخبار مشهد:

رسانه ها با انتقاد سازنده به حل مسائل آبی خراسان رضوی کمک کنند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با تاکید بر اینکه
رسانه ها و خبرنگاران در تمام
موضوعات آبی با یک دید انتقادی
ورود کنند تا مسئله آب در استان
حل شود ،گفت :در حوزه مدیریت آب
ما طرح همیاران آب را تهیه کردیم
که تصویب شده است ،در کنار آن
طرح انتقال آب از دریای عمان را نیز
پیگیری میکنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در بازدید آز مجموعه خبر فوری
و اخبار مشهد به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد:
شرط موفقیت و پیروزی و توسعه پایدار کشور انتقاد از
مدیران است البته نقد باید منصفانه و همراه با تحلیل
علمی باشد که هم کم و کاستی ها را ببیند و هم
پیشنهاد برای برون رفت از آن ارائه کند.
وی با بیان اینکه انتظار ما از رسانه ها این است که
یک ارتباط دو سویه و منطقی با یکدیگر داشته باشیم،
افزود :رسانه ها پل ارتباطی شرکت آب منطقه خراسان
رضوی و مردم هستند ،در همین راستا موضوع مدیریت
افکار عمومی بسیار برای شرکت اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :برای اینکه ما بتوانیم در این زمینه موفق عمل
کنیم نیاز به روابط عمومی توانمند دارد که بتوانیم برای
رسیدن به هدف های بزرگی که در حوزه منابع آبی و
اطالع رسانی به موقع داریم ،دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه اجرای اقدامات و برنامه های این
شرکت نیازمند یک ارتباط منسجم و دو سویه بین
رسانه ها و شرکت آب منطقه ای استان است ،ابراز
کرد :مجموعه مدیران آبی استان از تمامی انتقادات

و پیشنهادات جامعه خبری خراسان رضوی در جهت
پیشبرد اهداف خود استقبال میکند زیرا رسانه ها و
خبرنگاران میتوانند به ما کمک کنند تا ارتباط پویا و
زنده ای با جامعه داشته باشیم.
عالیی با اشاره به مشکالت آبی در سطح خراسان
رضوی با توجه به پدیده تغییر اقلیم و فرونشست
آب های زیرزمینی تصریح کرد :آب باید تبدیل به
مسئله همگانی شود ،این مسئله یکی از مهمترین
موضوعاتی است که تمدن ایرانی با آن درگیر است که
اگر حل نشود به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه رسانه ها و خبرنگاران در تمام
موضوعات آبی با یک دید انتقادی ورود کنند تا مسئله
آب در استان حل شود ،گفت :در حوزه مدیریت آب
ما طرح همیاران آب را تهیه کردیم که تصویب شده
است ،در کنار آن طرح انتقال آب از دریای عمان را نیز
پیگیری میکنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان
کرد :باید دقت کنیم که آب یک موضوع بین بخشی و
فرهنگی است ،چالش هایی که امروز ما در حوزه آب
داریم نسبت به گذشته پیچیده تر شده است.

در بازدید از خبرگزاری ایرنا مطرح شد؛

طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور مسائل پشت پرده ندارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
بیان اینکه طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق
کشور هیچ مسئله پشت پرده ای ندارد ،گفت :مدیریت
مدبرانه در حوزه آب مدیریتی است که همه گزینه ها
از انتقال آب از دریای عمان تا برنامه های سازگاری با
آبی و مهار آب های مرزی را روی میز داشته باشد اما
با کار کارشناسی و برنامه مطالعاتی بهترین ،ارزان ترین
و مفیدترین مسیر را دنبال کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالئی در بازدید از خبرگزاری ایرنا به
مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد :مصرف ساالنه آب
در مشهد  ۲۲۵میلیون متر مکعب است که با وجود
بارندگی های خوب بهار امسال 140،میلیون متر مکعب

تامین آب در کالنشهر مشهد از چاه های غرب این شهر
صورت می گیرد.
وی افزود :به دنبال برداشت های بی رویه از منابع
زیرزمینی ،سطح اُفت آبهای زیر زمینی در غرب مشهد
اکنون  ۸۰سانتی متر گزارش شده است که منجر به
نشست سه و نیم سانتی متری زمین در این مناطق
شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :هم اکنون استان خراسان رضوی بحرانی ترین
منابع آب های زیرزمینی کشور را به خود اختصاص
داده است به طوری که ساالنه با کمبود یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون متر مکعبی کسری مخازن زیرزمینی در
استان رو به رو هستیم و در حال نابود کردن ذخایری
هستیم که تجدیدپذیر نیست.
گفت :کسانی که معتقدند که انتقال آب از دریای عمان
اقتصادی نیست باید توجیه شوند و در همین جا اعالم
می کنیم که طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق
کشور مسائل پشت پرده ندارد بلکه یک ضرورت امروز
برای نجات آب های زیرزمینی با هدف تامین آب شرق
کشور ،کالنشهر مشهد و استان خراسان رضوی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
خبرداد:

تحقق «سند همیاران آب» تا سال ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
تحقق سندی تحت عنوان «سند همیاران آب» توسط
این خبرداد و گفت :در این سند به میزان مصرف و
برداشت هر سازمان یا ارگان در حوزه های آبی اشاره
شده که چشم انداز این سند تا سال  ۱۴۰۵تحقق
می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی به مناسبت روز خبرنگار از
بخش های مختلف روزنامه قدس بازدید و در جمع
خبرنگاران این روزنامه اظهار کرد :توزیع آب شهری در
مشهد در حوزه اختیارات وظایف شرکت آب و فاضالب
مشهد و توزیع آب شهری در استان برای شهرها به
عهده شرکت آب و فاضالب استانی و در روستا ها
برعهده شرکت آب و فاضالب روستایی میباشد که
اخیرا دو حوزه استانی و روستایی با یکدیگر ادغام شده
است .وی با اشاره به اینکه مدیریت سنتی مملکت
را با چالش های جدی مواجه کرده است ،افزود :این
مدیریت با مدیریت بومی متفاوت است زیرا مدیریت
سنتی به روز نیست و توانایی شناسایی فرصت ها و
تهدید ها را ندارد .عالیی ادامه داد :تعریف دقیق از
منابع آبی ،شناسایی میزان مصرف هر سازمان از منابع
آبی و توزیع مکانی آن از اولویت ها و برنامه های شرکت
آب منطقهای خراسان رضوی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
برای اولین بار در کشور و استان مطابق با  ۳۷محدوده
مطالعاتی استانی و  ۲۸شهرستان ۳۷ ،گزارش به روز
آبی در استان و  ۲۸گزارش به روز آبی در محدوده
شهرستان ها توسط این شرکت ارائه شدهاست .عالیی
نسبت آب تجدید پذیر به آب برداشتی را  ۴۰درصد
دانست و تصریح کرد :اگر این رقم به بیش از ۷۵
درصد برسد با تنش آبی مواجه خواهیم شد در حال
حاضر این میزان در استان  ۱۲۵درصد ،در مشهد
 ۱۳۵درصد و در کشور  ۱۱۵درصد است که این آمار
بسیار نگران کننده است .وی با بیان اینکه سندی تحت
عنوان «سند همیاران آب» توسط شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی ایجاد شده و در آن سند به میزان
مصرف و برداشت هر سازمان یا ارگان در حوزه های
آبی اشاره کرده است ،بیان کرد :چشم انداز این سند
در سال  ۱۴۰۵تحقق می یابد .مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی افزود :شرکت ما اولین
شرکت تمام الکترونیک کشور می باشد که این مورد
یکی از راه های مقابله با فساد است.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

مدیریت صحیح منابع آب نیازمند حمایت مردم است /برداشت  ۸۵درصدی کشور از منابع آب زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :مدیریت صحیح منابع آب نیازمند حمایت
مردم است و مردم باید حفاظت از این حوزه را جز نیازهای ضروری زندگی خود بدانند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  ،محمد عالیی در بازدید از
روزنامه شهرآرا ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد :روزنامه شهرآرا دارای مجموعه ای جوان
و ارتباط موثر با مردم است که امیدواریم روز به روز پیشرفت چشمگیر داشته باشد .وی با بیان
اینکه کمبود خبرنگاران تخصصی در حوزه های مانند صنعت آب مطرح است زیرا نقدهای
سازنده آنها راه گشای مسائل کشوری است ،گفت :وزیر نیرو یکی از برجسته ترین کارشناسان
در حوزه مباحث مدیریت آب و دارای سوابق اجرایی بسیاری در این زمینه و موسس دو رشته
تخصصی آب در دانشگاه های دنیا بوده است .عالیی با تاکید براینکه زمان ،ارزنده ترین ثروت
دنیا است ،افزود :امروزه شیب سرعت بحث توسعه ملی در سطح کشور با گذشته متفاوت است
که فضای مجازی نقش پررنگی در این حوزه داشته
است .وی با اشاره به اینکه باید تمهیدی برای منابع آب
زیرزمینی که در حال نابودی است اندیشید زیرا این
ضرر قابل جبران نیست ،ادامه داد :در  ۶۰سال گذشته
منابع آب زیرزمینی در حال ویرانی است در سال یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون متر مکعب از آب های زیرزمینی
برداشت می شود که این آمار نسبت به میزان برداشت
بسیار زیاد که یکی از پیامدهای آن کاهش سطح
آب زیر زمینی است دارای پیامدهای زیادی از جمله
کاهش آبدهی قنات ها،چشمه ها و چاه ها ،خشک
و شور شدن آب ها و نشست سطح زمین می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با بیان
اینکه دشت خراسان  ۲۵سانتی متر در سال نشست
می کند که باید این تهدیدات جدی گرفته شود چراکه
این موضوع با پایداری تمدنی ما ارتباط مستقیم دارد،

گفت :نبود وجود توسعه پایدار بیانگر وجود پیامدهای
منفی در حوزه های گوناگون است .عالیی با اشاره به
اینکه بحران دارای دو مولفه منابع و برداشت است،
اظهار کرد :این دو مولفه باید در راستای یکدیگر حرکت
کنند در غیر این صورت دچار بحران می شویم.
وی بیان کرد :در حال حاضر در کشور و استان بیش
از  ۸۵درصد از منابع آب زیرزمینی برداشت می شود
که این مورد بسیار نگران کننده است زیرا آب برداشتی
به درستی مصرف نمی شود و هدر رفت داریم .عالیی
با اشاره به اینکه حوزه آب یک حوزه فرابخشی است
و مسئولیت مدیریت آن به عهده یک دستگاه اجرایی
مخصوص نیست ،ادامه داد :مدیریت صحیح آب نیازمند
حمایت مردم است و مردم باید حفاظت از این حوزه
را جز نیازهای ضروری زندگی خود بدانند .مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه

مسأله حفظ منابع آبی باید اولویت اول زندگی هر
خراسانی شود ،گفت :این مورد نیازمند مقدماتی است
که نقش اصحاب رسانه در این مورد بسیار پررنگ
است .عالیی با اشاره به اینکه خبرنگاران نقش مهمی
در شناساندن اهمیت مسائل مهم و حیاتی کشور به
مردم دارند ،تصریح کرد :انتقاد رسانه باید از مدیران
برنامه های کوتاه مدت طلب و سپس آن را منصفانه
نقد و سپس عملکرد ارزیابی شود .وی با تاکید بر اینکه
نقش رسانهها در تبیین و شناسایی بحران به مردم
بسیار حائز اهمیت است ،افزود :تاکنون آسیب های
جدی به حوزه آب وارد شده است که باید این موضوع
به درستی حل شود .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی افزود :این شرکت برنامه دارد تا سال
 ۱۴۰۵کسری مخازن خراسان رضوی را به صفر برساند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بازدید از روزنامه خراسان؛

رسانه موفق متعهد به نقد صریح و منطقی از عملکرد مدیران است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :رسانه ها دو وظیفه مهم
نقد منصفانه و صحت سنجی دقیق در
جهت ارزیابی عملکرد مدیران و مسئوالن
دستگاه های اجرایی را در سطح استان
دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالئی
در بازدید از روزنامه خراسان به مناسبت
روز خبرنگار رسانه ای را موفق دانست که
بتواند نقدهای صریح و منطقی از عملکرد
مدیران در سطح دستگاه های اجرایی
داشته باشد.
وی ادامه داد :زیرا اگر زمانیکه مردم از عملکرد مسئولین
و شرایط اجتماعی رضایت ندارند ،رسانه ها به تمجید
و تعریف از مدیران بپردازند ،مردم دیگر اعتمادی به
رسانه ها نیز نخواهند داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
اظهار کرد :در همین راستا رسانه ها دو وظیفه مهم
نقد منصفانه و صحت سنجی دقیق در جهت ارزیابی
عملکرد مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی را در
سطح استان دارند.
وی با بیان اینکه سال گذشته هیچ تنش آبی در استان
خراسان رضوی نداشتیم ،خاطرنشان کرد :وظیفه
نهادهای مدنی راستی آزمایی عملکرد و اقدامات

اضافه برداشت آب چاه ها کسر شود.
وی از نصب کنتورهای هوشمند بر
چاه های کشاورزی خبر داد و گفت:
در این زمینه ما با فاصله بسیاری
از دیگر استان های کشور پیشرو
هستیم؛ همچنین بروزرسانی این
کنتورها نیز در دست اجرا می باشد
تا فرایند کنترل برداشت آب و اطالع
از میزان برداشت دقیق آب فراهم
شود.
عالئی با بیان اینکه مسئله آب باید
دغدغه تمامی شهروندان خراسانی
مدیران اجرایی است که در این خصوص شرکت آب
منطقه ای بستر آن را برای جامعه خبری و مدنی فراهم
کرده است.
عالئی با اشاره به اسکن پرونده ها در قالب طرح مبارزه
با فساد افزود :براساس این طرح دیگر نسخه های
فیزیکی پرونده ها مورد استفاده قرار نمی گیرد و تنها
نسخه های مجازی در اختیار افراد است که این امر
مانع بخش بزرگی از فساد اداری می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
بیان طرح سازگاری با کم آبی تصویب شده است ،به
طرح جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های آب اشاره
کرد و ادامه داد :امسال باید  600میلیون متر مکعب از

شود ،تاکید کرد :با توجه به طرح های آینده پژوهشی،
بحث انتقال آب از دریای عمان نیز مطرح شد که ابعاد
مختلف اجرای این طرح در حال بررسی می باشد.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در بازدید از روزنامه دنیای اقتصاد:

مدیریت منابع آبی نیازمند برنامه های بلندمدت در کنار برنامه های مقطعی است/مصرف ساالنه آب در مشهد ۲۲۵
میلیون متر مکعب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان
اینکه طرح سازگاری با کم آبی در جهت حفظ منابع
آبی استان به تصویب رسیده است ،گفت :مدیریت
موفق در حوزه آب باید برای تامین آب عالوه بر
برنامه های کوتاه مدت مانند سازگاری با کم آبی،
برنامه های بلندمدت تری از قبیل انتقال آب از دریای
عمان را نیز در دستور کار داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالئی در بازدید از روزنامه دنیای اقتصاد
به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد :رسانه ها با توجه
به نقش نظارتی که بر عملکرد مسئوالن و رویدادهای
در بازدید از روند انجام پروژه سراسری آمار
برداری استان مطرح شد:

داشتن آمار و اطالعات صحیح سر آغاز و
الزمه اجرای یک پروژه موفق

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
بازدید از روند انجام پروژه سراسری آمار برداری استان
گفت :انجام به موقع و با دقت آمار برداری از منابع آب
می تواند چراغ راه روشنی برای تصمیم گیران استان
فراهم نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالئی با اشاره به تغییر رویکرد در بخش
آب کشور افزود :همانطور که تغییر نگاه در مدیریت آب
با حضور تیم جدید در وزارت نیرو اتفاق افتاده نیاز است
ما نیز با استفاده از آخرین روشهای نوین و نرم افزار های
جدید مطالعات و آمار ،داده ها و اطالعاتمان را در بخش
آب به روز نماییم.
وی تصویب طرح سازگاری با کم آبی که بعد از سه سال
کار کارشناسی به انجام رسید را اصلی ترین پروژه و سند
آب استان برشمرد و تاکید کرد :باید تمامی دستگاه های
دخیل در اجرای آن همت و جدیت الزم را داشته باشند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی وجود
نیروهای کارشناس زبده و با دانش در مدیریت مطالعات
شرکت را یکی از فرصت های مغتنم برای رسیدن به
اهداف تعریف شده در سند استراتژیک شرکت دانست و
اظهارامیدواری کرد با کمک تمامی همکاران بتوانیم در
خدمت رسانی به مردم روز به روز موفق تر باشیم.

اجتماعی در سطح استان دارند باید نسبت به اقدامات و
فعالیت های دستگاه های اجرایی حساس باشند.
وی با بیان اینکه نقد منصفانه و منطقی باید سرلوحه
کار خبرنگاران باشد ،افزود :وظیفه نهادهای مدنی
راستی آزمایی عملکرد و اقدامات مدیران اجرایی است
که در این خصوص شرکت آب منطقه ای بستر آن را
برای جامعه خبری و مدنی فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اهمیت مسئله آب در استان ابراز کرد :با توجه
به اینکه استان خراسان رضوی در منطقه خشک و
نیمه خشک قرار گرفته است باید برای تامین آب شرب
مردم برنامه های بلندمدت و برنامه ریزی شده داشته
باشد.
وی تغییر اقلیم را پدیده ای دانست که در حال حاضر
رخ داده است ،ادامه داد :براساس این عوامل طرح
سازگاری با کم آبی مطرح و به تصویب رسید.
عالئی ابراز کرد :مصرف ساالنه آب در مشهد ۲۲۵
میلیون متر مکعب است که با وجود بارندگی های
خوب بهار امسال 140،میلیون متر مکعب تامین آب
در کالنشهر مشهد از چاه های غرب این شهر صورت

می گیرد.
وی عنوان کرد :به دنبال برداشت های بی رویه از منابع
زیرزمینی ،سطح اُفت آبهای زیر زمینی در غرب مشهد
اکنون  ۸۰سانتی متر گزارش شده است که منجر به
نشست سه و نیم سانتی متری زمین در این مناطق
شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :هم اکنون استان خراسان رضوی بحرانی ترین
منابع آب های زیرزمینی کشور را به خود اختصاص
داده است به طوری که ساالنه با کمبود یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون متر مکعبی کسری مخازن زیرزمینی در
استان رو به رو هستیم و در حال نابود کردن ذخایری
هستیم که تجدیدپذیر نیست.
گفت:کسانی که معتقدند که انتقال آب از دریای عمان
اقتصادی نیست باید توجیه شوند و در همین جا اعالم
می کنیم که طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق
کشور مافیا و مسائل پشت پرده ندارد بلکه یک ضرورت
امروز برای نجات آب های زیرزمینی با هدف تامین آب
شرق کشور ،کالنشهر مشهد و استان خراسان رضوی
است.

در راستای تحقق اهداف طرح سازگاری با کم آبی مطرح شد:

توسعه کشت گلخانه ای به جای کشت سنتی

نشست هم اندیشی مدیران سازمان جهاد
کشاورزی با شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی جهت بررسی طرح های گلخانه ای
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی،
مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهداف
طرح سازگاری با کم آبی گفت :باتوجه به
رویکرد وزارت نیرو در مدیریت منابع آب و
همکاری خوب دستگاه های اجرایی استان،
تشکل های کشاورزی و مردم نهاد ،دانشگاه ها و
حمایت ویژه استاندار توانستیم به عنوان اولین استان
در کشور سند سازگاری با کم آبی را به امضا وزیر نیرو،
استاندار و با مشارکت تمام ذینفعان در مدیریت آب
استان برسانیم.
عالیی با تاکید به اینکه برنامه ریزی در مصرف آب به
ویژه بخش کشاورزی باید با در نظر داشتن تمام جوانب
انجام گیرد افزود :توسعه کشت گلخانه ای در استان
مبحث حائز اهمیت در تحقق اهداف طرح سازگاری
با کم آبی می باشد چراکه متاسفانه در حال حاضر
کشت به روش سنتی و آبیاری زمین ها باعث هدررفت
حجم زیادی از آب به ویژه از آبخوان های زیرزمینی در
استان شده است؛ این مساله نیاز به تغییر نگاه و حرکت
به سمت توسعه کشت گلخانه ای و حذف کشاورزی به
روش سنتی را ایجاب می کند.
در ادامه اورانی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با
اشاره به اینکه در سال  92در سطح استان  118هکتار
گلخانه داشتیم که این رقم در پایان سال  97به374

هکتار رسیده است گفت :در حال حاضر به لحاظ سطح
زیر کشت گلخانه رتبه ششم در کشور را داریم که با
توجه به شرایط اقلیم استان این رتبه باید ارتقا یابد
و سعی کنیم تا کشت گلخانه ای را جایگزین کشت
سنتی فعلی در استان نماییم.
وی افزود :در حال حاضر در دنیا  900تن در هکتار
برداشت محصول از کشت گلخانه دارند که این عدد در
ایران  450تن به ازای هر هکتار است.
اورانی پیشنهاد داد که در سه دشت استان یعنی
مشهد -چناران ،نیشابور و تربت جام – تایباد که
وضعیت منابع آبی در حد بحرانی می باشد باید کشت
گلخانه ای توسعه یابد و از کشت سنتی جلوگیری شود.
وی گفت :در هر هکتار گلخانه  9نفر به صورت مستقیم
و  10نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.
در ادامه جلسه موقعیت های مناسب برای ساخت
مجتمع های گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت و مقرر
شد نتایج این مباحث در جلسه ای با حضور استاندار
مطرح شود.
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در حاشیه بازدید از رودخانه کشف رود مطرح شد؛

نباید به گونه ای باشد که سالمت مردم آسیب ببیند.
وی با اشاره به تصویب اعتبارات کشف رود در سفر اول
هیئت دولت به استان عنوان کرد :از مجموع  160میلیارد
اعتباری که برای این طرح مصوب شد تاکنون بخش
کمی از این مبلغ دریافت شده است.
عالئی تصریح کرد :بحث آینده کالن شهر مشهد باید
مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد؛ زیرا  53درصد جمعیت
استان 75 ،درصد صنعت و  92درصد خدمات در این
کالنشهر قرار دارد و این موضوع نیازمند تعادل است؛
بنابراین اگر نتوانیم نهاد های مدنی و سازمان های
مردم نهاد را وارد میدان کنیم باید منتظر روزهای بدی
برای آب و کشف رود باشیم.

گردش مالی تمامی اشتراک ها ،از جمله قابلیت های این
سامانه است که برای ارائه خدمت به مشترکین فراهم
شده است.
وی با اشاره به عملیاتی نمودن میز خدمت الکترونیک
از نیمه مردادماه سال جاری ،گفت :در این مرحله طی
فراخوان عمومی به مشترکین به نحو مطلوب اطالع
رسانی می شود تا با همراه داشتن مدارک و مستندات
مورد نیاز که در فراخوان اعالم می شود ،به امورهای
منابع آب شهرستان ها مراجعه نموده و پس از احراز
هویت و دریافت نام کاربری و کلمه عبور ،از امکانات
میزخدمت الکترونیک این سامانه بهره مند شوند.
وی تاکید کرد :برای مشترکین این امکان ایجاد
گردیده که پس از ثبت درخواست خدمات کارشناسی،
هزینه های مرتبط با آن را بصورت آنالین پرداخت
نمایند .در این روش بالفاصله بعد از عملیات پرداخت،
تغییرات در تراکنش های مالی سامانه اعمال می شود
که افزایش سرعت اجرای فرآیند و اطمینان از پرداخت
هزینه از مزایای این روش پرداخت است .همچنین امکان
پرداخت قبوض آب ها ،عالوه بر روش های قبلی که
مبتنی بر درج شناسه قبض و شناسه پرداخت انجام
می گردید ،اکنون به شیوه پرداخت الکترونیکی و از
طریق میز خدمت قابل انجام می باشد.
افضل نیا افزود پس از اتمام مرحله فراخوان به مشترکین،
تمامی خدمات الکترونیکی این شرکت که در حال حاضر
نیز از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ارائه
می شوند ،بطور مستقیم از طریق میز خدمت الکترونیک،
همراه با قابلیت پرداخت الکترونیکی به مشترکین و
شهروندان محترم ارائه می گردد.

آغاز مرحله عملیاتی ارائه خدمات

تامین آب برای تعاونی آببران سرخس

تامین اعتبارات بازگشایی کشف رود اولویت وزارت نیرو است
مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی
و تلفیقی وزارت نیرو با بیان
اینکه90کیلومتر از حریم رودخانه
کشف رود ساماندهی شده است ،گفت:
اعتبارات طرح بازسازی و بازپیرایی
این رودخانه از محل اعتبارات عمومی
و استانی در حال تامین است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،یزدان
رضایی در حاشیه بازدید از رودخانه
کشف رود با اشاره به بدهی 160
میلیاردی وزارت نیرو جهت بازگشایی رودخانه کشف
رود اظهار کرد :این طرح در پیوست قانون و اعتبارات
استانی دارای ردیف بودجه است.
وی با بیان اینکه وزارتخانه محدودیت منابع مالی داریم،
افزود :پروژه بازگشایی و ساماندهی کشف رود برای
وزارت نیرو و منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است و
به زودی اعتبارات آن از محل اعتبارات عمومی و استانی
تامین خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت
نیرو با بیان اینکه تاکنون نزدیک به  90کیلومتر از طول
رودخانه کشف رود ساماندهی و تعرضات به آن برطرف
شده است ،ادامه داد :باید از ورود فاضالب به کشف رود
جلوگیری شود که تا امروز بخش زیادی از آن انجام شده
است.
مشارکت مردم و نهادهای مدنی در ساماندهی
کشف رود حیاتی است /منتظر تامین اعتبارات از
سوی دولت هستیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز
در این بازدید با بیان اینکه رودخانه کشف رود موجب
مشکالت بسیاری داشت ،اظهار کرد :یکی از مشکالت
مهم این رودخانه تصرف حریم آن و احتمال وقوع سیل
بود؛ دیگر اینکه در کشف رود پسماند و زباله های فراوانی
ریخته می شد.
وی چرای دام در فضای آبیاری شده با فاضالب و تبدیل
شدن کشف رود به یکی از کانون های اصلی سالک را از
دیگر معضالت کشف رود اعالم کرد و گفت :از طرفی
وجود چرم شهر با پسماند بسیار خطرناک موجب شده
بود که فلزات سنگین و بسیار خطرناکی وارد کشف رود
شود ،در حالیکه با همین آب آبیاری سبزی و صیفی
جات کشاورزان صورت می گیرد.
محمد عالئی عملکرد شرکت در بازگشایی کشف رود را
قابل دفاع و تحسین دانست و افزود :تاکنون  76کیلومتر
از حریم این رودخانه بازگشایی برخورد قاطع با موتور
تلمبه ها صورت گرفته است.
وی اظهار کرد :چند مسئله در خصوص کشف رود از
جمله تصفیه خانه های موجود همچنان وجود دارد که
نیازمند ارتقا است و باید به گونه ای مدیریت شود که
بخش خصوصی وارد این کار شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تاکید
کرد :با توجه به اینکه اجرای سه طرح وابسته به طرح
ساماندهی و بازگشایی رودخانه کشف رود است ،تصفیه
خانه ها باید ارتقا پیدا کنند و عملکرد نهادهای دولتی

الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی از طریق

بازگشت  130خانوار روستایی

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
در دومین جلسه عملیاتی نمودن میز خدمت الکترونیک
سامانه ساماب که با حضور معاون و کارشناسان حفاظت
و بهره برداری برگزار شد ،از عملیاتی نمودن میز خدمت
الکترونیک با هدف تکریم ارباب رجوع ،کاهش مراجعه
حضوری و در راستای تسهیل ارائه خدمات به مشترکین
خبر داد و گفت :میز خدمت الکترونیک این شرکت با
هدف تکریم ارباب رجوع ،کاهش مراجعه حضوری و در
راستای تسهیل ارائه خدمات به مشترکین ایجاد شده
است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سید هادی افضل نیا اظهار کرد :عملیات ثبت
درخواست جدید ،پیگیری درخواست ،مشاهده گردش
کاری درخواست ،مشاهده و پرداخت الکترونیکی قبوض
کارشناسی و آب بها ،مشاهده نوبت های کارشناسی و

بازگشایی سردهانه برداشت آب تعاونی آببران مازادبر
مرودشت شهرستان سرخس پس از چندین سال ،موجب
بازگشت  130خانوار کشاورز در این منطقه به خانه و
کاشانه شد.
به گزارش روابط عموی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان سرخس با اعالم
این خبر گفت :با مسدود شدن کانال انتقال آب این
تعاونی بیش از هزار هکتار از زمینهای کشاورزی مردم
این منطقه غیرقابل کشت شد.
رضا عبادینژاد با بیان اینکه با حل این مشکل ،برای
130خانوار این تعاونی ایجاد اشتغال شد ،افزود :پس
از بازگشایی سردهانه در قسمتی از این اراضی کشت
محصوالت آغاز شده است.
نماینده مردم سرخس در شورای استان و رئیس
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی و محیط زیست
شورای استان خراسان رضوی همچنین در این خصوص
گفت :با پیگیری امور منابع آب شهرستان سرخس و
همکاری آستان قدس ،سردهانه برداشت تعاونی آببران
مازادبر مرودشت که روی کانال انتقال آب آستان قدس
قرار داشت ،بازگشایی شد.
غالمرضا اللوی تصریح کرد :در چند سال گذشته،
بهدلیل انسداد این سردهانه ،امکان استفاده از آب سد
دوستی و همچنین سیالبهای فصلی وجود نداشت که
با بازگشایی آن نسبت به رفع مشکل اقدام شد.

میز خدمت سامانه یکپارچه ساماب
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جلسه شورای حفاظت از منابع آب سبزوار :

تامین آب شرب شهر ها و روستا ها خط
قرمز ما است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
مهمترین بحث این روز ما مساله همیاران آب است .بحث
سازگاری با کم آبی که طرح نهایی آن در استان و از
سوی مقامات استانی مصوب شده به زودی در کار گروه
ملی سازگاری باکم آبی در سطح کالن مصوب و عملیاتی
می شود .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عالیی در جلسه شورای حفاظت از منابع اب
شهرستان سبزوار که با حضور سبحانی فر،نماینده
مردم شهرسبزوار در مجلس شورای اسالمی در محل
فرمانداری این شهرستان برگزار شد  ،اعالم کرد :در بحث
سیالب فرودین امسال شهرستان سبزوار همه پای کار
بودند و حق هم چنین است اگر بخواهیم مساله آب را
در سطح کالن حل کنیم نیاز به حضور همه دستگاهای
اجرایی است  ،نمی شود مساله آب را جزیزه ای و به
تنهایی حل کرد.
عالیی ضمن اشاره به تالش دشمنان برای امنیتی و
سیاسی کردن مسأله آب ،خاطر نشان کرد که اگر مساله
اب را حل نکنیم و برنامه نداشته باشیم  ،آب مساله ما
را حل کرده و در نهایت و باعث نابودی تمدن بشری
می شود
عالیی اظهار داشت :مشکالت مجوز حفر چاه و جابجایی
آب شرب روستایی از اختیارات مدیران امور است که
در جلسه کمیته تخصیص بررسی می شود .وی ادامه
داد :برای تامین آب شرب شهر ها و باال آمدگی آب
زیر زمینی شهر و بحث قنات ها برنامه کوتاه مدت و
بلند مدت داریم.
در انتهای جلسه برادران ،فرماندار شهرستان سبزوار از
تالش های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
خصوص مدیریت سیالب های فروردین تشکر کرد و
مباحث باال آمدگی سطح آب زیر زمینی درشهر ،سیل
بند بخش شمال شرقی و غربی شهر ،تصفیه خانه دوم
شهر ،قنوات و تجیزات چاه را از مسایل مهم حوزه آب
سبزوار دانست.

بهره برداری و بروزرسانی سامانه جامع
آماری شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی(ساجا)

رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت :سامانه جامع آماری این شرکت یکسال پیش با
هدف جمع آوری ،تجمیع و تهیه گزارشات یکسان تمامی

اطالعات پراکنده واحدها راه اندازی شد که در حال
حاضر به بهره برداری رسیده و بروزرسانی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،سید حسین شمس زاده از آخرین تغییرات
نسخه بروزرسانی سامانه جامع آماری(ساجا) خبر داد
و اظهار کرد :این سامانه یکسال پیش با هدف جمع
آوری ،تجمیع و تهیه گزارشات یکسان تمامی اطالعات
پراکنده شرکت در محیط وب راه اندازی شد و به آدرس
 farabar.khrw.irبرای کاربران تعریف شده که قابل
دسترسی می باشد.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت این اقدام افزود:
جلوگیری از چندگانگی اطالعات ،یکسان سازی آمار و
گزارشات خروجی ،دسترسی به آخرین اطالعات تمام
واحدهای زیرمجموعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی به صورت لحظه ای و مکانی از جمله مزایای این
سامانه می باشد.
رئیس گروه آمار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ادامه داد :تغییراتی که در این بروزرسانی رخ داده است
شامل استفاده از نسخه های جدید پایگاه داده SQL
برای افزایش سرعت ،بهبود گرافیک داشبوردهای
مدیریت ارائه شده ،اضافه شدن نماگرهای جدید ،تغییر
و بهبود گرافیک جداول و نمودارها ،بهبود گرافیک
فرم های ورود اطالعات ،استفاده از  SHPفایل ها
نقشه ای در سامانه ،استفاده از منابع داده های خارجی
در ساخت گزارش و تغییر رمز کاربر از طریق ایمیل
می باشد.
وی اضافه کرد :همچنین بهبود کارایی و باال بودن
سرعت کار از دیگر نقاط قوت این سامانه با توجه به
بروزرسانی های اخیر است.
مدیر کل دفتر فناوری اطالعات توسعه مدیریت
شرکت مدیریت منابع آب کشور:

 10برنامه مصوب برای ایجاد تحول در
نظام اداری

نشست تخصصی با رویکرد ارائه گزارش برنامه های
عملیاتی فناوری اطالعات در راستای توسعه دولت
الکترونیک و هوشمند سازی اداری با هدف تبدیل شدن
به سیستم مدیریت استراتژیک با حضور مدیر کل دفتر
فناوری اطالعات توسعه مدیریت تحول اداری شرکت
مدیریت منابع آب کشور ،مدیرعامل  ،برخی ازمدیران و
معاونان درسالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مهدوی فر ،مدیر کل دفتر فناوری اطالعات توسعه
مدیریت تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب کشور
ضمن تبریک اعیاد به خصوص عید سعید غدیر گفت:
برای تحول اداری و فرایند مکانیزه و تمام الکترونیک
شدن باید به 3مولفه توجه شود .انسان سازمانی ،سازمان
انسانی و ارتباط دوسویه که جمع این مولفه ها می تواند
فرایند الکترونیکی شدن را تسریع بخشد.
وی خاطرنشان کرد :اطالعات باید جامع و کامل باشد
و از طرف دیگر برای توسعه نظام اداری باید ساختار
سخت اداری کنار گذاشته شود البته سلسله مراتب ادرای
ضروری است.
وی تصریح کرد :مدیران باید یک فضا و درگاه در فضای
مجازی و یا اتوماسیون اداری ،اینترانت داخلی پیش بینی

کنند تا همکاران شرکت بدون دغدغه و مبالغه گویی
نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مستقیم در اختیار
مدیران ارشد قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت شفاف سازی نیز گفت :باید
در بحث گفتار و کردار شفاف سازی کنیم و درفرایند
برگزاری جلسات خروجی و نتایج به دست آمده را به
صورت شفاف بازگو و تشریح کنیم.
مدیر کل دفتر فناوری توسعه مدیریت تحول اداری
از افزایش  1800پست در نظام اداری شرکت آب
منطقه ای کشور خبر داد.
مهدوی فر همچنین از اصالح نظام جامع اداری همراه
با  10برنامه مصوب در وزارت نیرو خبر داد و گفت :این
برنامه ها جامع ،پویا و کامل است که به استان ها تفویض
شده است.
وی ضمن اشاره به تاسیس مرکز رصد و پایش در فرایند
نظام اداری شرکت آب منطقه ای استان به عنوان سند
استرا تژیک در راستای تمام الترونیک شدن ،تصریح کرد:
بر اساس بخشنامه ای که اخیرا ابالغ شده است به زودی
شرکت آبفا (آب و فاضالب) در فرایند یکپارچه سازی به
زیر مجموعه های شرکت آب منطقه ای کشورخواهد
پیوست
وی در ادامه از تالش ها و زحمات مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای استان در جهت همکاری و سرعت بخشیدن
به رفع موانع موجود در الکترونیکی نظام اداری خراسان
رضوی تقدیر و تشکر کرد و گفت :پیشنهاد می کنم برای
الکترونیکی شدن نظام ساختار اداری به صورت فازبندی
و ارزیابی عملکرد کارکنان در همان مقطع با برگزاری
همایشی نتایج حاصله به صورتشفاف مطرح و تشریح
شود.
مدیر کل دفتر فناوری توسعه مدیریت تحول اداری با
اشاره به چکیده سازی و نکته برداری برای الکترونیکی
شدن خواستار انعکاس صحیح و به موقع اطالعات به
صورت تیتر وار و کلیدی در بخش های اینفوگرافی شد و
خاطر نشان کرد :مالکیت فرایندها مالکیت سازمانی است
که باید قابلیت الکترونیکی شدن را داشته باشد.
وی ادامه داد :یکی از مهمترین مولفه هایی که مدیران
را جهت نیل به اهداف سازمان هدایت می کند توجه به
مشکالت شخصی همکاران و کارکنان شرکت است ،یک
مدیر باید از حال و هوای زیر مجموعه خود آگاه باشد،
ایاب و ذهاب ،مشکالت خانوادگی ،کم درآمدی و فقر
مالی نکاتی است که در صورت توجه و دقت مدیر عامل
بسیاری از مشکالت ادرای را حل خواهد کرد.
مهدوی فر از برگزاری همایش ندا به میزبانی خراسان
رضوی تقدیر و تجلیل کرد و گفت :این همایش می تواند
الگویی برای سایر استان ها باشد بنابر این ضروری است
در اولین فرصت روزمه ،اقدامات ،مقاالت و نتایج مثبتی
که در این همایش حاصل شد .جمع آوری وجهت
انعکاس به سایر همکاران به وزارت خانه ارسال شود.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان :

ما به دنبال سبقت در خدمت به مردم
هستیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی
در نشست تخصصی برنامه های عملیاتی فناوری
اطالعات در راستای توسعه دولت الکترونیک و هوشمند
سازی اداری با هدف تبدیل شدن به سیستم مدیریت
استراتژیک که در مشهد برگزارشد ضمن تقدیر و تشکر
از «مهدوی فر» ،مدیر کل دفتر فناوری اطالعات توسعه
مدیریت تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب کشور،
مدیران استانی و معاونان برخی از واحدها که در جلسه
حضور داشتند با اشاره به عید سعید غدیر خم گفت:
تصمیم داریم در نظام اداری تحول و کاری انجام دهیم
که الگوی مناسبی با پیروی از سیره حضرت رسول(ص)،
حضرت زینب(س) و حضرت امیر علی(ع) در کشور
باشیم چرا که ما به دنبال سبقت در خدمت به مردم
هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با اشاره به مهیا بودن زیرساخت ها
و برنامه ها برای گام برداشتن به سمت تماما الکترونیکی
شدن نظام اداری خاطر نشان کرد :ما به دنبال ساختن
شرکت تمام الکترونیک و الگو برای سایر استان ها
هستیم.
وی تاکید کرد :خوشبختانه در کادر اجرایی و اداری
دارای تیم بسیار قوی و مجهز به دانش روز و تجربه
کافی همراه با تعهد کاری هستیم و در صورت مشاهده
هرگونه فساد و تخلف اداری به صورت جدی برخورد
خواهیم کرد.
در خور ذکر است در ابتدای این نشست سید هادی
افضل نیا ،معاون برنامه ریزی گزارشی از عملکرد ،دست
آوردها و تالش های محمد عالیی ،مدیر عامل شرکت آب
منطقه استان در جهت تدوین کارت هدف در راستای
عملیاتی سازی حوزه فناوری اطالعات برای تحول نظام
اداری قرائت کرد.
در ادامه نشست تخصصی ،عملکرد کمسیون توسعه
مدیریت و کمیته های مربوطه طی  5ماه ابتدای سال
 98توسط رییس گروه توسعه مدیریت تشریح شد.

سمیه سلیمانی افزود :طی این مدت 26جلسه با مدیران
و معاونان بخش های مختلف برگزار و راهکارهای مناسب
ارائه شده است.
وی اظهار داشت :پروژه های متفاوتی را تدوین کردیم
ازجمله پروژه استراتژیک برای تحقق اهداف شرکت
همراه با انتشار کتابچه راهنما ،پروژه مدیریت عملکرد
فردی که به عنوان نخستین شرکت آب منطقه ای در
سطح کشور مقدمات تدوین طرح را پشت سر گذاشتیم،
پروژه نظام آراستگی ،پروژه ساختار و فناوری مدیریت
که بیش از  80درصد این پروژه رو به اتمام است و در
نهایت پروژه های بهره وری و سامانه ها که درکمسیون
توسعه مدیریت به دنبال عملیاتی سازی این پروژه ها
پیش می رویم.
وی یادآور شد :با مهندسی طرح کوچک سازی ساختاری
با برون سپاری ها نسبت به سال  97بیش از 15درصد
پست ها در شرکت آب و منطقه ای استان کاهش
چشمگیری داشته است .
وی درباره اهداف این اصالح جامع نظام اداری گفت:
هدف از توسعه دولت الکترونیک در راستای هوشمند
سازی اداری پایداری منابع ،رضایت ذی نفعان ،بازنگری
نظام الکترونیکی و شاخص ها و توسعه نظام الکترونیکی
اداری است.
در این نشست همچنین رییس گروه فناوری اطالعات

گزارش کاملی از برنامه های عملیاتی دراین بخش ارائه
کرد.
ابراهیم قندهاری افزود :فرایند تکامل و حاکمیت فناوری
اطالعات در سازمان نیاز به اطالعات جامع ودقیق و توجه
به فراهم بودن زیر ساخت ها است.
وی با اشاره به این که داشتن سیستم یکپارچه
اتوماسیون اداری آنالین نیاز به توسعه زیر ساخت های
مناسب دولت الکترونیک دارد گفت :استقرار سامانه های
یکپارچه سازی اطالعات و راه حل های موجود برای
مکانیزه و الکترونیکی کردن فرایندها در اتوماسیون اداری
در قالب 3سامانه پیش بینی شده است.
وی با اشاره به این که همه شبکه های شهرستان ها را
تقویت کرده ایم و به شبکه مادر در اتوماسیون اداری
خراسان رضوی متصل شده اند گفت :تمام شبکه های
شهرستان ها بازنگری و متصل به شبکه اصلی شده است
گام های اولیه برای مکانیزه و الکترونیکی کردن فرایندها
برای تبدیل شدن به شرکتی تمام الترونیک در سال 98
گام های اولیه محکم برداشته شده است به طوری که
همکاران ما در شهرستان ها آخرین اطالعات و دست
اوردهای شهرستان های هم جوار را می توانند از طریق
سیستم اتوماسیون مشاهده و تبادل اطالعات نمایند.

دویست و بیستمین جلسه شواری معاونین و مدیران؛

تبیین ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۸

در دویست و بیستمین جلسه شورای معاونین و مدیران ظرفیت های
قانون بودجه سال  ۹۸تبیین شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
سید هادی افضل نیا ،معاون برنامه ریزی شرکت در این جلسه ضمن
تبیین ظرفیت های قانون بودجه سال  ۹۸به تشریح راه کارهای جذب
اعتبارات بر این اساس پرداخت و در این رابطه برای آشنایی بیشتر معاونین و مدیران شرکت طی گزارش تحلیلی ،موضوعاتی شامل «مرور اجمالی بر عملکرد اعتبارات سال ،۱۳۹۷
مقایسه اعتبارات قانون بودجه سال های  ۹۷و  ،۹۸ظرفیت های قانون بودجه  ۹۸و مهمترین نکات و بندهای عمومی ،ماده واحده و تبصره های مرتبط با حوزه آب در قانون بودجه
سال  »۹۸را تشریح نمود.
در ادامه محمد عالیی ،مدیرعامل شرکت نیز ضمن تاکید بر ارائه برنامه های عملیاتی مدون و زمان بندی شده از سوی حوزه های مختلف برای نیل به اهداف شرکت در راستای
شاخص های اصلی و استراتژیک ،بر استفاده از تمامی ظرفیت های قانون بودجه سال  ۹۸با رعایت ضوابط اجرایی آن تاکید نمود.
عالیی از تمامی معاونین و مدیران خواست که هدف گذاری مناسب انجام گردد و برنامه های مدون برای جذب حداکثری اعتبارات در کمترین زمان ممکن ارائه شود.
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دبیر اجرایی انجمن اسالمی صنعت آب  ،برق و انرژی در دومین نشست سراسری اعضا و مدیران عامل استان تشریح کرد:

انجمن اسالمی هم سو با مدیران ارشد برای حل معضالت شهروندان

دبیر اجرایی و عضو انجمن اسالمی صنعت آب و برق
در دومین نشست اعضای انجمن اسالمی صنعت آب و
برق و مدیران عامل سراسر کشور که به میزبانی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی در سالن اجتماعات این
شرکت برگزار شد درباره اهداف این انجمن گفت :ارتباط
مستقیم با کارکنان وزارت نیرو و واحدهای تابعه در
جهت تداوم انقالب و دستاوردهای آن ،زمینه سازی در
جهت تشکیل دوره های فرهنگی ،سیاسی و عقیدتی
جهت ارتقای دانش علمی ،بینش اسالمی و فرهنگی
کارکنان ،حمایت و ایجاد روحیه تعاون در جهت رفع
مشکالت و تکریم ارباب رجوع ،تحقق بخشیدن امر به
معروف و نهی از منکر برای پاسداری از ارزش های
اسالمی با استفاده از سلسله مراتب ادرای و ارگان ها و
نهادهای قضایی ،برگزاری مجمع عمومی در سال و ارائه
گزارش های راهبردی به مدیران ارشد وزارت نیرو از
اهداف این انجمن می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه خراسان
رضوی« ،محمد نبی بخشوده» از انجمن اسالمی صنعت
آب و برق به عنوان انجمنی خود جوش و مذهبی یاد
کرد که سالیان سال در شکل گیری انقالب اسالمی نقش
سازنده ای داشته است.
وی افزود:برگزاری نشست ها و ارائه طرح ها و تبادل نظر
در باره مشکالت و موانع پیش رو و ارائه راه حل های
منطبق بر حفظ نظام از دیگر اهداف تشکل و انجمن
اسالمی صنعت آب و برق نیز است.

وی با اشاره به این که انجمن اسالمی صنعت آب و برق
در راستای رفع موانع شهروندان به صورت جدی هم سو
با مدیران ارشد سازمان پیش می رود  ،تصریح کرد :در
راستای سیاست های کالن کشور و اهداف برنامه های
دولت و اصالح الگوی مصرف بهینه در بخش های آب،
برق و انرژی با توسل به برنامه های آگاهی بخشی و
فعالیت در زمینه های فرهنگ سازی در ابعاد گسترده
و متنوع انجمن با مدیران ارشد که خود عضو تشکل
هستند گفتمان ها یی برگزار و در این راستا گام های
مثبتی برداشته شده است.
دبیر اجرایی و عضو انجمن اسالمی صنعت آب و برق با
اشاره به برگزاری نشست هم اندیشی و تخصصی انجمن
اسالمی با مدیران ارشد سازمان و اساتید دانشگاه در
حوزه آب ،برق و انرژی خاطر نشان کرد :امیدواریم از
ظرفیت و فرصتی که ایجاد شده است در جهت ارتقای

آگاهی عمومی و هماهنگی بیشتر با دستگاه
های اجرایی در حل مشکالت و موانع موجود،
انجمن توانسته باشد مفید و کار آمد عمل
کرده باشد.
بخشوده همچنین از تشکیل هیات نظارت
در انجمن اسالمی (اتحادیه) مرکب از 5نفر
عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که به
مدت 2سال با رای مخفی انتخاب می شوند
خبر داد.
وی خاطر نشان کرد  :اتحادیه همچنین از
یک هیات اجرایی مرکب از  36نفر عضو اصلی منتخب
از مجامع اسالمی مناطق تشکیل شده است و وظیفه
هماهنگی شخصیت ها و ارگان های ذیربط محلی ،در
جهت تشکیل ،اصالح و تقویت انجمن های اسالمی و
واحدهای تابعه را نیز بر عهده دارد و باید هر ساله گزارش
عملکرد خود را به هیات عالی نظارت ارائه دهد.
شایان ذکر است در ادامه نشست مهندس طرفه
معاون برنامه ریزی آب منطقه ای تهران و
حجت االسالم سعیدی مطالبی را در راستای اهداف
و نقش انجمن اسالمی صنعت آب و برق در تقویت
مدیریت وزارت نیرو ،نحوه ارتباط و نقش سازنده آن در
حل مشکالت و معضالت شهروندان مطرح کردند و در
خاتمه هریک از سخنرانان جلسه راهبردها و راهکارهای
ایجاد صمیمت ،همدلی را در زمینه همکاری انجمن با
مدیران ارشد صنعت آب ،برق و انرژی بیان کردند.

در نشست انجمن اسالمی صنعت آب و برق مطرح شد؛

مشارکت جدی کشاورزان در تنظیم طرح های آبی خراسان رضوی
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :در این شرکت معتقد به مشارکت مردم
و مشورت گرفتن از آنان در تصمیم گیری های سازمانی هستیم به همین جهت در تنظیم طرح
همیاران آب از نظرات و حضور تمام تشکل های قانونی کشاورزی بهره گرفتیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالئی در دومین نشست
انجمن اسالمی صنعت آب و برق سراسر کشور که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد با
تاکید بر اهمیت کسب رضایت مردم اظهار کرد :متاسفانه با گذشت  40سال از انقالب مردم
نسبت به عملکرد دولت ها (نه نظام) راضی نیستند.
وی با بیان اینکه در این مدت از انقالب اقدامات و دستاوردهای بزرگی داشتیم ،افزود :مردم از
زمان انقالب تاکنون در تمامی عرصه ها و رویدادها نشان دادند که با تمام گالیه هایی که از
دولت ها داشتند اما پای نظام و ارزش های آن ایستادند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تاکید بر دستورات دینی بر مشورت با مردم
در امور جامعه ادامه داد :به صورت جدی ما در این شرکت معتقد به مشارکت مردم و مشورت
گرفتن از آنان در تصمیم گیری های سازمانی هستیم به همین جهت در تنظیم طرح همیاران آب از نظرات و حضور تمام تشکل های قانونی کشاورزی بهره گرفتیم.
وی حوزه فعالیت و خدمت رسانی را فارغ از مسائل سیاسی دانست و عنوان کرد :تمامی گروه ها فارغ از دسته بندی های سیاسی به آب و برق نیاز دارند لذا خدمت به تمام مردم
در دستور کار ما قرار دارد و ما به دنبال جناح بندی ها نیستیم.
عالیی با بیان اینکه مبنای حکومت ما دینی است ،ابراز کرد :هر گونه فساد یا خطا از سوی مدیران نظام متاسفانه به دین نسبت داده می شود لذا مسئولین باید نسبت به سالمت
رفتار و صحت عملکردی خود حساس و دقیق باشند.
وی شورای تامین را محل حل مناقشات سیاسی و امنیتی دانست ،گفت :این شورا جای برخورد با کشاورز نیست بلکه محل برخورد با منافق و معاند نظام میباشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی بیان کرد :بنده اعتقاد دارم اگر بین مدیریت بهینه آب و انرژی و آسیب به امنیت ملی یکی را انتخاب کرد ،باید امنیت ملی را ترجیح
داد و وظیفه مدیران نظام است که با عملکرد صحیح خود بستر جوالن دهی دشمن را فراهم نکنند ،زیرا امروز دشمنان به دنبال سیاسی کردن مسأله بحران آب در کشور هستند.
وی با اشاره به میزان اسراف آب در تمامی بخش های کشاورزی ،صنعت ،خدمات و شرب گفت :در این خصوص باید چاه های غیرمجاز مسدود و اضافه برداشت ها به صفر برسد.
عالیی ،شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی را نخستین شرکت تمام الکترونیک کشور اعالم کرد و افزود :این امر در مبارزه با فساد بسیار ضروری است زیرا موجب شفاف شدن
اطالعات در شرکت و سازمانهای مربوطه می شود.
وی ادای دین به مردم را در دستورات و فرهنگ دینی ما بسیار مهم دانست و ابراز کرد :نباید از کنار مشکالت مردم به راحتی بگذریم ،مدیران و مسئوالن مربوطه باید رضایت
مندی ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند.
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عالیی در شورای استان مطرح کرد:

ضرورت هماهنگی مدیران و شوراها جهت مقابله با بحران آب در خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
اگر مدیران آبی استان بتوانند اهداف مدیریتی خود را با
شوراها هماهنگ کنند ،موفق خواهند بود زیرا ما باور
داریم که اعضای شورای استان به عنوان نمایندگان مردم
هستند و ما وظیفه قانونی و شرعی خود میدانیم که به
خواسته های به حق آنان پاسخ دهیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالیی در نشست هم اندیشی
شورای اسالمی استان که در سالن جلسات این شرکت
برگزار شد ،اظهار کرد :اعضای شورای استان به عنوان
نمایندگان مردم هستند و ما وظیفه قانونی و شرعی خود
میدانیم که به خواسته های به حق آنان پاسخ دهیم.
وی اگر مدیران آبی استان بتوانند اهداف مدیریتی خود
را با شوراها هماهنگ کنند ،موفق خواهند بود ،افزود:
همچنین اگر پیوند و ارتباط خوبی میان مردم و مدیران
برقرار نشود ،اقدامات و دستاوردها به خوبی در جامعه
منعکس نشده و مردم از آن بی اطالع می مانند که این
میتواند موجب نارضایتی های بعدی آنان شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه
داد :در نظر نگرفتن پیوست های اجتماعی در طرح
های استان و تصمیم گیری مدیران پشت درهای بسته

نتیجه ای جز شکست در آینده را به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اگر ما بحران آب را کنترل نکنیم به طور
یقین آن ما را مدیریت خواهد کرد ،گفت :در همین راستا
طرح سازگاری با کم آبی در استان تدوین و به زودی
اجرایی خواهد شد؛ همچنین با توجه به فرو نشست
آب های زیرزمینی در دشت مشهد طرح مدونی برای
مدیریت سیالب ها تدوین شده است .عالیی با تاکید بر
برنامه داشتن مدیران برای رسیدن به اهداف مجموعه
خود ابراز کرد :مدیران نباید با افعال آینده در جلسات و
با مردم صحبت کنند بلکه باید اقداماتی نیز انجام داده
باشند و آنها را به موقع به مردم اطالع رسانی کنند.

در نشست هم اندیشی اعضای شورای اسالمی شهرستان چناران تاکید شد:

ضرورت توسعه متوازن مناطق گردشگری شهرستان چناران /متعهدیم به پاسخگویی
مطالبات نهادهای مدنی
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی با بیان اینکه اگر
مردم در مدیریت منابع آبی مشارکت
جدی و هدفمند نداشته باشند،
مشکالت آبی استان حل نخواهد شد،
ادامه داد :به همین منظور از ظرفیت
شوراهای اسالمی ،تشکل های قانونی و
انجمن ها در تصمیم گیری و اجرای
طرح ها استفاده میکنیم .وی خطاب
به اعضای شورای اسالمی شهرستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
بیان اینکه طرقبه و شاندیز از توسعه بیش اندازه ای
برخوردارند ،گفت :امروز چناران ،اخلمد و گلمکان بیشتر
مورد توجه مردم قرار گرفته است که ضرورت دارد برای
تکرار نشدن تجربه قبلی توسعه متوازن این مناطق در
دستور کار و مدنظر مدیران و اعضای شورا شهرستان
باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در نشست هم اندیشی اعضای
شورای اسالمی شهرستان چناران با بیان اینکه موضوع
آب در کشور مربوط به مردم است ،اظهار کرد :در همین
راستا باید رضایتمندی شهروندان تامین شود .وی آب را
گرانبهاترین هدیه الهی دانست و افزود :با توجه به زیاد
شدن نیازهای آبی مردم ،دولت نیز یارانه های سنگینی
برای آب شهری پرداخت می کنند به نحوی که هر
متر مکعب آب شرب برای دولت چهار هزار تومان هزینه
دارد که توسط شرکت آب و فاضالب به مبلغ  500تومان
به شهروندان فروخته میشود.

چناران ابراز کرد :در حال حاضر علی رغم دشوار بودن
بستن چاههای غیر مجاز و بازگشایی رودخانه آمادگی
کامل داریم تا در این خصوص فعالیت کنیم.
عالیی عنوان کرد :مناطق اخلمد ،ارداک ،گلبهار و
گلمکانی از اهمیت بسیاری دارند ،به همین منظور
برنامه ها و طرح های پیشنهادی تهیه شود و با نظر
اعضای شورا اولویت ها تعیین شود .وی با اشاره به
توسعه بیش از اندازه طرقبه و شاندیز گفت :با توجه
به این موضوع مناطق گردشگری مانند چناران ،اخلمد
و گلمکان بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته است که
ضرورت دارد برای تکرار نشدن تجربه طرقبه و شاندیز
توسعه متوازن این مناطق در دستور کار و مدنظر مدیران
و اعضای شورا شهرستان باشد .مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه نهادهای مدنی و
شوراها از مسئولین درخواست برنامه کنند ،تاکید کرد :ما
در شرکت خود را متعهد به پاسخگویی مطالبات به حق
مردم می دانیم تا هر چه سریعتر مشکالت و مسائل آبی
استان برطرف شود

امام جمعه سرخس؛

خروج آب از کشور به مثابه خروج ثروت
است

خروج آب از کشور به مثابه خروج ثروت است .امام جمعه
سرخس در جریان بازدید از سد شوریجه با بیان این
مطلب گفت :با توجه به اهمیت سد شوریجه مسئوالن
باید در اختصاص بودجه و حل مشکالت این سد تالش
بیشتری از خود نشان دهند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حجت االسالم و المسلمین بختیاری امام جمعه
سرخس به همراه عبادی نژاد ،رئیس اداره منابع آب
و جمعی از مسئوالن شهرستان از سدهای شوریجه و
دوستی بازدید کردند.

این گزارش حاکی است عبادی نژاد در جریان این بازدید
گزارشی از روند عملیات اجرایی سد شوریجه و نقش این
سد در تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان ارائه کرد.
امام جمعه سرخس نیز با اشاره به اهمیت سد شوریجه
در مهار آب های سطحی و جلوگیری از خروج این آب ها
از کشور گفت :انشاءا ...با افتتاح این سد شاهد رونق بخش
کشاورزی و ایجاد اشتغال در این بخش خواهیم بود.

پیشبرد طرح سازگاری با کم آبی در کنار
پیگیری پروژه انتقال آب

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
پیگیری جدی طرح های انتقال آب خارج از حوزه
را در کنار طرح سازگاری با کم آبی مهم برشمرد و
گفت :تمام توان خود را در جهت پیشبرد هم زمان این
طرح ها با کمک همکاران شرکت به کار خواهیم بست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی با اشاره به طرح سازگاری با کم
آبی افزود :با توجه به کار کارشناسی نزدیک به سه سال
برای این طرح که تمامی ذینفعان ،دستگاه های اجرایی
مرتبط با مدیریت آب ،تشک های کشاورزی ،نخبگان
و دانشگاهیان برای تهیه این سند حضور داشتند تاکید
کرد :اجرای این سند برای حیات آینده استان بسیار
موثر و با اهمیت است؛ لذا تمامی دستگاه های دولتی و
بخش غیر دولتی موظف به اجرای آن هستند.
وی در جلسه شورای معاونان شرکت با اشاره به
پیشرفت های خوب شرکت در همه بخش ها ،دستیابی
به یک شرکت تمام الکترونیک را از اهداف شرکت
برشمرد و گفت :برای خدمت بهتر و سریع تر نیاز به
ارائه تمام خدمات به صورت الکترونیک است تا مراجعه
ارباب رجوع حذف شود و در کمترین زمان بتوانیم ارائه
خدمت به متقاضیان داشته باشیم.
در ادامه جلسه مراحل پیاده سازی پروژه تمام
الکترونیکی کردن شرکت توسط همکاران معاونت
برنامه ریزی تشریح و نظرات اعضای شورا در این بخش
جمع بندی شد.
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به منظور بروزرسانی دانش سازمانی؛

تجربیات موفق طرح های آبی باید مستندسازی شود /فرایند انتقال تجربه بین نسلهای مختلف مدیران رمز پویایی هر سازمان است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:
اقدامات و طرح های آبی بسیار خوبی در استان انجام
شده است که باید تجربیات موفق آن برای استفاده
سایر کارکنان و مدیران مستندسازی و به اشتراک
گذاشته شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در نخستین همایش نشر دانش
آب که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد با بیان
اینکه تفاوت بشر با سایر موجودات در بهره مندی از
دانش و خالقیت است ،اظهار کرد :پیشرفت اطالعات و
دانش بشری در طول تاریخ دارای نتایج مثبت و منفی
بسیاری بوده است که ما باید با تاکید بر بخش های
مثبت آن جهت پیشرفت و بهبود عملکرد سازمانی خود
استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه دانش از مشاهده و اندازه گیری
آغاز میشود ،افزود :پس از مشاهده دقیق داده ها،
اطالعات الزم جمع آوری و جمع بندی می شود،
بر همین اساس امروز مبنا و پایه تمدن بشری براساس
دانش است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ادامه داد :نیروی جوانی که وارد هر سازمان و شرکت
می شود تا زمان بازنشسته شدن و خروج از سازمان،
دانش ،مهارت و تجربه بسیاری را کسب می کند که
باید جمع آوری و تبدیل به یک دانش درون سازمانی
جهت اشتراک گذاری با سایر کارکنان و نیروهای جوان
شود.
وی با بیان اینکه اقدامات و تجربیات بزرگی در اجرای
پروژه های بزرگ آبی از جمله سد دوستی و انتقال

آب در خراسان رضوی انجام و شکل گرفته است ،بیان
کرد :متاسفانه اطالعات و تجربیات اجرای برخی از این
طرح ها مستندسازی نشده است و ما فرصت استفاده از
آنها را از دست دادیم ،به همین منظور ضروری است تا
کارکنان و مدیران شرکت تجربیات موفق خود را ثبت
و به اشتراک بگذارند.
عالئی خاطر نشان کرد :متاسفانه در برخی از اوقات
مدیران و کارکنان یک شرکت یا سازمان فکر میکنند
اطالعات و تجربیاتی که آنها در اختیار دارند به عنوان
دانش بدیهی است که دیگران نیز از آن اطالع کافی و

در نخستین همایش نشر دانش آب مطرح شد؛

شرط بقا و ماندگاری هر سازمان بهره مندی از سامانه اطالعات و دانش است
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :با توجه به اینکه ما در عصر اطالعات
و سرعت پیشرفت دانش قرار داریم ،ضرورت دارد که
جهت بقا و ماندگاری سازمان تجربیات و دانش همگانی
افراد به اشتراک گذاشته شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،افضل نیا در نخستین همایش نشر دانش آب
که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد ،اظهار
کرد :به ترتیب چهار عصر شکار ،کشاورزی ،صنعتی و
اطالعات در طول تاریخ نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه ویژگی عصر اطالعات دو برابر شدن
دانش بشری طی هر  75روز است ،افزود :با گذشت این
مدت اطالعات جدید جایگزین اطالعات قبل شده و اگر
افراد نتوانند با این سرعت خود را هماهنگ کنند به
عنوان گروه بی سواد جامعه معرفی خواهند شد.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اشاره به اینکه نخبه ترین افراد نیز
نمی توانند با این سرعت اطالعات خود را بروز رسانی
کرده و تخصص های جدید را فرا بگیرند ،ادامه داد :در
همین راستا تنها راهکاری که میتوان با این سرعت
مقابله کرد ،به اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش
همگانی است.

وی شرط بقا و ماندگاری هر سازمان را بهره مندی و
مدیریت سامانه های دانش و اطالعات دانست و گفت:
در این خصوص سه ویژگی برای مدیریت دانش هر
سازمان معرفی شده است که شامل سازمان یادگیرنده،
دانش خوب و مستندسازی خوب تجربه می شود.
افضل نیا مهمترین مباحث در بخش سازمان یادگیرنده
را حل نظامند مشکالت ،آزمودن تجربیات گذشته و
انتقال سریع دانش اعالم کرد و افزود :مباحثی که در
دانش خوب مطرح است نیز شامل کاربردی بودن،
کاهش هزینه و زمان و غیر تکراری بودن اطالعات
می شود و در نهایت در بخش مستند سازی خوب

درستی دارند ،درحالیکه همیشه به این شکل نیست
و بسیاری از اطالعاتی که ما بدیهی در نظر میگیریم
برای سایر افراد تازه و جدید می باشد.
وی با بیان اینکه هدف طی دو سال آینده تبدیل شدن
به شرکتی تمام الکترونیک است ،ابراز کرد :مجموعه
شرکت آب منطقه خراسان رضوی آمادگی پذیرش هر
گونه ایده ،طرح و پیشنهاد را از سوی افراد و کارکنان
دارد زیرا ما معتقد هستیم که خالقیت و رشد دانش در
یک محیط پویا و آزاد شکل می گیرد.
تجربه به مشخص بودن هدف ،باالبردن یادگیری و
ساختار مناسب اشاره می گردد.
وی با اشاره به اهمیت انتقال تجربه و دانش از سوی
مدیران با سابقه به مدیران جوان تصریح کرد :پس از
انتشار فراخوان در شرکت  23نفر از کارکنان تجربیات
خود را ارسال کردند که از این تعداد  11تجربه انتخاب
شد تا در این همایش یک روزه به اشتراک گذاشته
شود.
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ابزاری جدید در انتقال دانش
برگزاری اولین همایش نشر دانش آب (ندا)
در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

سازنده در سازمان و معرفی همکاران خالق ومهمترین
دستاوردهای واحدهای سازمانی را بهعنوان اهداف اصلی
این همایش برشمرد.

مدیریت دانش عبارت است از گردآوری دانش،قابلیت های عقالنی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی برای
آنها به عنوان یک سرمایه سازمانی .تبدیل دانش غیررسمی ،ذهنی و شخصی (ضمنی) به دانش ثبت شده رسمی (صریح)،
یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان با ترک همکاری
کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه شرکت به هنگام تعدیل نیروی انسانی میشود.مدیریت دانش با تسهیم دانش
در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین
خود باشد.مراجعینی که روز به روز آگاه تر می شوند و توقعات باالتری را از سازمان ها دارند.
نظامپیشنهادها

ابزارهای مدیریت دانش

جلسات روایت گری

محمد عالیی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در این
جلسه ضمن قدردانی از معاونت برنامهریزی و متولیان اولین
همایش ندا افزود :با توجه به میانگین سنی همکارانمان
در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی و خروج تجارب
ارزشمند این عزیزان پس از بازنشستگی ،مدیریت دانش
کسب شده ،نگهداری و انتقال آن از اهمیت بسزایی
برخوردار میباشد.
در این همایش  11تجربه توسط همکاران از تمامی
واحدهای سطح استان باعناوین ذیل ارائه گردید که
در پایان مورد تقدیر اعضای هیئت مدیره قرار گرفتند.
همچنین بهمنظور انتخاب برترین تجربه نیز با استفاده از
نظرسنجی الکترونیکی ،حاضرین در جلسه به تجارب ارائه
شده رای دادند که تجربه آقای مهندس فرزاد عسگریزاده
بهعنوان برترین تجربه از نگاه همکاران انتخاب گردید.
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After Action Review

فرم ثبت تجربه

گزارش همایش
ایده برگزاری همایش ندا طی بازدیدی
از شرکت فراسان شیراز شکل گرفت.
هر ساله طی فراخوانی تجارب برتر
کارکنان زیرمجموعه این گروه صنعتی
به مدت  3روز با حضور اعضای هیئت
مدیره ،مدیران و کارکنان شرکت
فراسان در همایشی با عنوان " آینه" برگزار میگردد .این
ایده همراه با پیشنهاد همکاران مهدی شفائی ،غالمحسین
رشید توالئی و علی فیض در مدیریت فناوری اطالعات و
توسعه مدیریت شرکت بررسی و منجر به برگزاری همایشی
با عنوان نشر دانش آب (ندا) گردید.
طی فراخوان تعداد  23تجربه دریافت شد که در کمیته
علمی متشکل از نمایندگانی از معاونتهای مختلف
امتیازبندی و نهایتا  11تجربه برای ارائه در اولین دوره
همایش انتخاب گردید.
این همایش در روز سهشنبه مورخ 8مرداد  98باحضور
اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت ،مدعوینی از سایر
شرکتهای صنعت آب استانهای خراسان و نیز همکاران
در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.
در ابتدا سید هادی افضلنیا معاون برنامهریزی به تشریح
اهداف همایش پرداخت .ایشان انتقال و نشر دانش به
صورت فراگیر ،توسعه فرهنگ بهبود مستمر و رقابت

-1محاسبه سطوح زیرمنحنی گراف های تشعشع نگار در
محیط نرم افزار اتوکد ،علی وفایی
-2وصول مطالبات حق النظاره و بهای آب مصرفی (آب
بهاء)  ،از طریق اجرای ماده  34قانون توزیع عادالنه آب،
محمد برزوئی
-3بروز رسانی تابلو های کنتور هوشمند آب و برق ،غالمرضا
ممدوحی
-4سامانه پایش اطالعات کنتورهای هوشمند آب و برق،
فرزاد عسگری زاده
-5تهیه کارت اهداف عملکرد فردی در راستای جاری
سازی استراتژی ،مهشید علیمحمدی زارع
-6استفاده از ظرفیت کارگروه حفظ حقوق بیت المال در
صیانت از منابع آب ،یوسف اختری
-7مهندسی ارزش در طرح ساختمان سد و شبکه شوریجه،
حسین عطارزاده حسینی
-8فرایند انتخاب و معرفی داوطلبان ارتقاء به پست های
مدیریتی شرکت به کانون ارزیابی ،شهناز پورسلیمی
-9تأسیس شرکت طرح در مطالعات مرحله اول طرح جامع
تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان های نوار شرقی
کشور ،محمد رشیدی
-10استفاده از ظرفیت شورای حفاظت از منابع آب و
دادستان شهرستان ،جواد خاموشی
-11شرح عملیات اجرایی مرمت لوله تراز سنج گالری
 1180سد طرق ،احمد هنرمند راد
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هر روز صبح در گوشهاي از صحراي آفريقا غزالي از خواب بيدار ميشود .غزال ميداند كه در
آن روز بايد
چاالكتر از همه درندگان تيزرو باشد و گرنه مرگ ،او را خواهد بلعيد.
در گوشهاي ديگر از اين صحرا هر روز شيري از خواب بيدار ميشود كه ميداند بايد يكي از آهوان
تيزپا را به چنگ آورد وگرنه بايد منتظر مرگ باشد!
مهم نيست ما شير هستيم يا غزال .مهم اين است كه بدانيم بايد هر روز چابكتر از روز
قبل باشيم.

اگر قورباغهاي را به همراه مقداري از آبي كه در آن زندگي ميكند در ظرفي بريزيد و آب را به آرامي گرم كنيد خواهيد ديد كه قورباغه به گرم شدن آب
عكسالعملي نشان نميدهد تا آن كه آب جوش ميآيد و قورباغه ميميرد .دليل اين رفتار اين است كه قورباغه يك حيوان خونسرد است و دماي بدن خود
را با تغييرات تدريجي دماي محيط تطبيق ميدهد.
اگر قورباغه ديگري را بگيريد و در ظرف آبي كه اختالف دماي قابل مالحظهاي با دماي بدن قورباغه دارد اما براي آن قابل تحمل است ،بياندازيد خواهيد
ديد كه به سرعت به بيرون ميجهد چرا كه نميتواند اين تغيير دما را تحمل كند.
مديراني كه به محيط و تغييرات آن توجه ندارند اینگونه عمل خواهند كرد .اين مديران روند و تغييرات تدريجي را شناسايي نميكنند و
بنابراين در زمان الزم استراتژي مناسب را اتخاذ نميكنند زيرا خود را براي آن شرايط تغيير كرده آماده نكردهاند.
از طرف ديگر اين مديران ظرفيت تحمل خيلي از تغييرات محيطي ناگهاني را ندارند و بنابراين به آن تغييرات به درستي عكسالعمل نشان
نميدهند.
به بيان ديگر اين مديران استراتژيك عمل نميكنند و از فرصتها و تهديدها به درستي بهره نميبرند.

یبه دوستش گفت :بیا به کوهی که خدا آنجا زندگی می کند برویم.میخواهم ثابت کنم ک هاوفقط بلد است به ما دستور بدهد،وهیچ کاری برای
شهسوار 
خالص کردن ما از زیر بار مشقات نمیکند.
دیگری گفت :موافقم .اما من برای ثابت کردن ایمانم می آیم. 
وقتی به قلهرسیدند ،شب شده بود .در تاریکی صدایی شنیدند :سنگهای اطرافتان را بار اسبانتان کنیدوآنها را پایین ببرید
شهسوار اولی گفت:می بینی؟ بعداز چنین صعودی ،از ما می خواهدکه بار سنگین تری را حمل کنیم .محال است که اطاعت کنم! 
نبا خود آوردهبود،روشن کرد .آن ها
دیگری به دستور عمل کر د .وقتی به دامنه کوه رسید،هنگام طلوع بود و انوار خورشید ،سنگهایی را که شهسوار موم 
خالص ترین الماس ها بودند…
د.
مرشد می گوید: تصمیمات خدا مرموزند،اما همواره به نفع ما هستن 

در پایان مصاحبه شغلی برای استخدام در شركتی ،مدیر منابع انسانی شركت از مهندس جوان صفر كیلومتر ام آی تی پرسید « :برای شروع كار ،حقوق
مورد انتظار شما چیست؟»
مهندس گفت« :حدود  75000دالر در سال ،بسته به اینكه چه مزایایی داده شود».
مدیر منابع انسانی گفت« :خب ،نظر شما درباره  5هفته تعطیلی 14 ،روز تعطیلی با حقوق ،بیمه كامل درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیك
و مدل باال چیست؟»
مهندس جوان از جا پرید و با تعجب پرسید« :شوخی میكنید؟ »
مدیر منابع انسانی گفت« :بله ،اما یادت باشه اول تو شروع كردی.
یادمان باشد که پیشرفت تدریجی است .اگر پیشنهادی به شما شد که حاوی ترقی ناگهانی و یک شبه است  ،تردید کنید.
یک ضرب المثل آذری می گوید :دروغگو  ،طمعکار را خوب فریب می دهد.
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با انسداد  56حلقه چاه غیرمجاز صورت گرفت:

جلوگیری از برداشت غیرقانونی  306هزار
مترمکعب آب در خواف

از ابتدای سال  98تاکنون  56حلقه چاه غیرمجاز در
شهرستان خواف مسدود و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رئیس اداره منابع آب شهرستان خواف با اعالم این
خبر گفت :از ابتدای سال در راستای طرح تعادل بخشی
آب های زیرزمینی  56حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.
جواد خاموشی با اعالم این که حفر چاه غیرمجاز باعث
آسیب رساندن به آبهای زیرزمینی می شود گفت :با
مسدودسازی این تعداد چاه  306هزار مترمکعب در
مصرف آب صرفه جویی شد.
بند غیرمجاز در روستای دردوی برچیده شد
خاموشی همچنین از برچیده شدن بند غیرمجاز در
روستای دردوی (از توابع بخش سنگان خواف) خبر داد و
گفت :این بند که توسط عده ای از اهالی بر روی رودخانه
دردوی به صورت غیرمجاز احداث شده بود بازگشایی شد.
وی تصریح کرد :با توجه به غیرمجاز بودن و خطرات
احتمالی در صورت بروز بارندگی و سیالب به اهالی روستا
با اخذ مجوز قضایی و توسط نیروهای گشت و بازرسی این
اداره ،این بند غیرمجاز بازگشایی شد.
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