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رویدادها :انتقال آب از دریای عمان با هدف مدیریت یکپارچه آب و خاک

معاون آب و آبفای وزارت نیرو؛

تأمین آب شرق کشور مستلزم مدیریت مصرف و انتقال آب است
عادی  400متر مکعب است.
وی گفت :در هر استانی باید
اقدامات مربوطه را انجام دهند،
بهعنوان مثال خراسان رضوی
باید سرمایهگذاران را جذب
کند و مسئوالن در خراسان
جنوبی اقدامات در ارتباط با
افزایش منابع آبی را انجام
دهند .دولت سرمایهگذاری در
بخش آب را مورد توجه قرار
دهد.
امیر حسین قاضیزاده هاشمی
نماینده مردم مشهد نیز در این
مراسم اظهار کرد :مشکالت
متعددی در طول زمان در
زمینه آب شرب و انتقال
آن ایجاد میشود و قرار بر
برطرفسازی این مسائل است
معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه تأمین آب
شرق کشور مستلزم مدیریت مصرف ،استفاده از پساب،
بازچرخانی آب و نظایر این اقدامات است ،گفت :ما از
استانداران درخواست فعالیت و در نظر گرفتن ابعاد و
شرایط کنونی را داریم ،در ارتباط با آب دریا مجموعاً
برای برداشت آب این سه استان کشور یک میلیارد و
 200میلیون تخصیص دادیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،قاسم تقیزاده خامسی در نشست بررسی طرح
انتقال آب از سواحل چابهار در تاالر شهید هاشمینژاد
بیمارستان امام رضا(ع) اظهار کرد :سالیانه  50میلیارد
متر مکعب منابع آبی از بین میرود ،این در حالی است
که هر سال کمتر از  100میلیارد متر مکعب آب به
سطح کشور وارد میشود 405 ،منطقه از  609دشت
موجود در کشور ممنوعه هستند و  320هزار حلقه
چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد .وی با بیان اینکه
 10هزار روستای ما هنوز آب پایدار ندارند ،ادامه داد:
شرایط آبی کشور مناسب نیست ،بنابراین در ابتدا
باید مصرف را کنترل کنیم ،در صورت ادامه داشتن
همین روند کسری مخزن ما به  200میلیارد مترمکعب
میرسد و مشکالت بسیاری را به بار میآورد.
تقیزاده خامسی با بیان اینکه تأمین آب شرق کشور
مستلزم مدیریت مصرف ،استفاده از پساب ،بازچرخانی
آب و نظایر این اقدامات است ،گفت 17 :استان بررسی
شده و تا  100کیلومتری دریا هیچ مشکلی برای تأمین
آب نداریم اما باید در سایر مناطق اقداماتی انجام شود،
ما از استانداران درخواست فعالیت و در نظر گرفتن ابعاد
و شرایط کنونی را داریم ،در ارتباط با آب دریا مجموعاً
برای برداشت آب این سه استان کشور یک میلیارد و
 200میلیون تخصیص دادیم ،این حجم در وضعیت

اما هنوز این امر محقق نشده است ،وزارت نیرو رویکرد
مثبتی در زمینه همکاری در ارتباط با فراهمسازی
منابع آبی دارد اما مخالفت برخی از مسئوالن سدی
در برابر فعالیت این وزارتخانه شد .وی بیان کرد:
با توجه به انجام پروژه گاز ،ریل و نظایر این موارد
موضوع تملک زمین را در پروژه انتقال آب میتوان با
حمایت وزارت نیرو پیگیری کرد ،باید اقتصادی بودن
این پروژه در نظر گرفته شود اما هیچ هزینهای نباید
باالتر از تأمین امنیت باشد ،در حال حاضر بالغ بر نیمی
از ساکنان روستاها را مهاجران تشکیل دادند .وی
گفت :امید است دولت عالوه بر محاسبات اقتصادی،
سرمایهگذاری در بخش آب را مورد توجه قرار دهد،
خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان ،یزد و نظایر این
استانها به آب شرب نیاز دارند و در صورت تأمین

این منبع ارزشمند ،شاهد رشد سریع توسعه اقتصادی
در شرق کشور هستیم .احمدعلی موهبتی ،استاندار
سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بیان اینکه
چالشهای بسیاری در زمینه آب ایجاد شده که با
مدیریت مناسب مرتفع میشود ،اظهار کرد :در حوزه
خلیج فارس نزدیک به  40متر مکعب آب در روز شیرین
میشود و کشورهایی مانند عربستان و نظایر آنها از این
آب برای کشاورزی استراتژیک استفاده میکنند .وی
افزود :از سال گذشته هیچ آبی از سد دوستی تأمین
نمیشود و سیستان و بلوچستان با مشکالت متعددی
مواجه شده است ،بارانهای سال اخیر امیدی نسبی
به وجود آورد و تا حدودی آب از این راه تأمین شده
اما باید به نحوی دیگر آب به صورت کافی و پایدار
تأمین شود ،برخی از مسئوالن مطالعات کافی در آب
نداشتند که به همین دلیل برخی از منابع آبی ما از بین
رفته است .موهبتی عنوان کرد :در صورت مطالعه کافی
در این زمینه میتوان شرایط گذشته را بازگرداند ،در
صورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح با همافزایی و مطالعه
فنی ،فرهنگی و اقتصادی نمیتوان آینده خوبی را
پیش بینی کرد ،قوه مجریه ،دولت ،وزارت نیرو و نظایر
این ارگانها پای کار باشند و مشاوران نیز ما را هدایت
کنند .استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد :تأمین
آب مشهد مستلزم تأمین این منبع بزرگ در سیستان و
بلوچستان و نظایر استانهای شرقی کشور است ،در غیر
این صورت نمیتوان آب را به صورت پایدار حفظ کرد،
با انجام امور با مدیریت کافی میتوان شاهد برونرفت
مشکالت مربوط به منابع آبی بود .گفتنی است در
پایان این نشست تفاهم نامه طرح انتقال آب از چابهار
توسط سه استاندار خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان با حضور تقی زاده خامسی معاون
آب و آبفای وزارت نیرو و قاضی زاده هاشمی نماینده
مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی امضا شد.
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معاون آبفای وزیر نیرو:

 20درصد از کسری آب کشور متعلق به خراسان رضوی است
معاون آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه  20درصد از
کسری آب کشور از آن خراسان رضوی است ،گفت :هم
اکنون در  ۱۷استان برنج کاشته می شود که این آمار
فاجعه بار است زیرا در خوزستان  ۴برابر سال گذشته
برنج کاشته شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،محمد تقی زاده خامسی در نشست بررسی
وضعیت تامین آب شرب مشهد که در شرکت آب و
فاضالب مشهد که باحضور نمایندگان مجلس و مدیر
عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی برگزار شد،
اظهار کرد :ساالنه  5/5میلیارد متر مکعب از مخازن آبی
کشور کاهش مییابد و امروز بیش از  100میلیارد متر
مکعب آب تجدید پذیر در کشور نداریم .وی با اشاره
به اینکه مدیریت مصرف آب باید در همه بخش ها

اعم از کشاورزی انجام شود ،افزود ۹۰ :درصد آب کشور
در بخش کشاورزی مصرف می شود .معاون آبفای وزیر
نیرو ادامه داد :دو برابر شدن برنج کاری در سال اخیر
فاجعه است ،دولت در سال گذشته مصوب کرد به جز
گیالن و مازندران ،استان دیگری برنج کشت نکند ،این

در حالی است که در سال جاری برنج کاری آن هم در
شهرهایی که آب ندارد دو برابر شده است.
تقی زاده خامسی  20درصد از کسری آب کشور متعلق
به خراسان رضوی دانست و گفت :هم اکنون در ۱۷
استان برنج کاشته می شود که این آمار فاجعه بار است
زیرا در خوزستان  ۴برابر سال گذشته برنج کاشته شده
است .وی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۱۱
میلیارد مترمکعب آب کشاورزی مصرف می شود ،اظهار
کرد :مدیریت مصرف ،استفاده از پسآب و بازچرخانی
از آب را در مسئله ضروری آب امری بسیار ضروری
است .معاون وزیر نیرو با اشاره به مدیریت آب در بخش
روستایی ،ادامه داد :در این بخش راهکاری جز انتقال
آب نداریم ،در حال حاضر  ۱۰هزار روستا در کشور و
 ۱۲۰روستا در استان خراسان رضوی با مشکل آب
مواجه هستند که آب رسانی به  ۲۰۰روستا در استان
خراسان رضوی با تانکر انجام می شود .وی با بیان
اینکه در حال حاضر آبرسانی به  ۷۴روستا با مشکل
روبه رو است ،ابراز کرد :اعتبار انجام این آبرسانی بخشی
اعتبار ملی تامین می شود بخشی نماینده های مجلس
از سهم خود بخشی به صورت ملی از استان از محل
صندوق توسعه ملی تامین شود .وی با اشاره به اینکه
شهر مشهد به نسبت کشور از نظر پوشش فاضالب در
وضعیت مطلوبی قرار دارد ،گفت :در این جلسه مقرر
شد مطالعاتی در خصوص فاضالب حاشیه شهر مشهد
در یک طرح سه ماهه صورت گیرد .معاون وزیر نیرو
تصریح کرد :حل مشکل بخش فاضالب باید به بخش
خصوصی واگذار شود تا به بهترین شکل مشکل آن
حل شود.

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد:

انتقال آب از دریای عمان با هدف مدیریت یکپارچه آب و خاک انجام می شود
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طرح
انتقال آب از چابهار به شرق کشور مورد تائید
مقام معظم رهبری قرار گرفته است ،گفت :این
اقدام با هدف مدیریت یکپارچه آب و خاک در
شرق کشور انجام می شود .به گزارش روابط
عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی،
رزم حسینی در نشست مشترک استانداران
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و رضوی
که با عنوان «طرح انتقال آب از چابهار» در سالن
شهید هاشمی نژاد برگزار شد ،اظهار کرد :امیدواریم با
اجرای این طرح یک اقدام ماندگار برای کشور و این سه
استان انجام داده باشیم .وی با بیان اینکه بحث کمبود
آب بیش از  70سال است که به عنوان یک چالش
مهم برای کشور وجود داشته است ،افزود :در همین
راستا به دلیل استفاده نامناسب از منابع آبی به خصوص
بعد از انقالب با مشکالت زیست محیطی و مهاجرت
گسترده مردم روبرو شدیم .استاندار خراسان رضوی با
اشاره به اینکه وزارت نیرو تالش های زیادی برای حفظ
منابع آب کشور بعد انقالب انجام داده است ،ادامه داد:
ما در استان خراسان رضوی به دنبال این هستیم که
مدیریت آب و خاک را به صورت یکپارچه انجام دهیم

که خوشبختانه در این راستا طرح همیاران آب با حضور
تمامی دستگاه های اجرایی ،تشکل های کشاورزی و
سازمان های مردمی تدوین شد .وی گفت :امیدواریم با
مدیریت بهینه آب و خاک به بهره وری آب در استان
برسیم و بیالن منفی آب را کاهش داده و به یک سطح
تعادلی برسیم .رزم حسینی با اشاره به طرح انتقال آب
از خلیج فارس به استان یزد و کرمان؛ آن را یک الگوی
موفق برای طرح انتقال آب به سه استان شرق کشور
دانست و افزود :امیدواریم با کمک دو استاندارسیستان
و بلوچستان و خراسان جنوبی ،مدیران و با همکاری
وزارت نیرو بحث انتقال آب را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی:

تخلیه روستاهای شرق کشور بر مبنای نیاز آبی/
طرح سازگاری با کم آبی در کنار طرح انتقال
آب پاسخگوی نیاز آبی شرق کشور

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان
اینکه تخلیه روستاهای شرق کشور براساس نیاز آبی
بوده است ،گفت :با توجه به گرم شدن زمین طرح
سازگاری با کم آبی برای مقابله با کمبود آب کافی
نیست و ما نیازمند شیرین سازی و انتقال آب از دریای
عمان هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،محمد عالئی در نشست مشترک
استانداران سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و
رضوی که با عنوان «طرح انتقال آب از چابهار» در
سالن شهید هاشمی نژاد برگزار شد ،اظهار کرد :شرق
کشور منطقه خشک و کم باران است که میانگین
 41ساله بارندگی در این سه استان  131میلی متر
است .وی با بیان اینکه با توجه به این میزان بارش
ما با تهدیدهای جدی در شرق کشور روبرو هستیم،
افزود :اولین تهدید خشکی آب و کم بارانی است که
در ادامه منجر به ایجاد و توسعه ناپایدار منطقه و تغییر
اقلیم در شرق کشور است .مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد :متاسفانه میانگین
بارش در استان سالی یک میلی متر کاهش پیدا کرده
است ،درجه حرارت و تبخیر افزایش یافته است که
همزمان موجب کاهش سطح آب های زیرزمینی
درتمام آبخوان های سه استان شده است .وی با بیان
اینکه در سه استان شرق کشور 35میلیارد متر مکعب
ذخایر آب زیرزمینی جبران ناپذیر از دست داده شده
است ،گفت :آخرین اخطار طبیعت در خصوص مصرف
نامناسب آب نشست زمین است .عالئی با بیان اینکه
رشد و توسعه شرق کشور در برابر تخلیه روستاها شکل
گرفته است که مبنای آن کمبود آب می باشد ،تاکید
کرد :برای جلوگیری از نابودی آبخوان های زیرزمینی
باید مدیریت همزمان عرضه و تقاضای آب شکل بگیرد.
وی با اشاره به تدوین طرح سازگاری با کم آبی در سه
استان شرق عنوان کرد :با توجه به گرم شدن زمین این
راهکار برای مقابله با کمبود آب کافی نیست ،بنابراین
ما نیازمند شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان
هستیم.
سازگاری با کم آبی یعنی تمام شئونات

زندگی ما به گونه ای اداره شود که زندگی در
منطقه خشک از آن قابل استنباط باشد.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت :طی سه ماه آینده با همکاری دو شرکت آب
منطقه ای و آب و فاضالب مشهد تعداد روستاهایی
که دارای فاضالب خانگی هستند شناسایی و حجم
فاضالب منتهی به کشف رود مشخص می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،نشست بررسی وضعیت تامین آب شرب مشهد
با حضور معاون وزیر نیرو ،نمایندگان مجلس و مدیران
عامل دو شرکت آب منطقه ای و آب و فاضالب مشهد
برگزار شد .محمد عالیی با اشاره به اینکه تعامل بسیار
خوبی در سطح استان در بین دستگاه های اجرایی
و دستگاه های نظارتی به وجود آمده ،اظهار کرد:
امیدواریم با همکاری مردم بتوانیم برنامه های خوبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

شناسایی مشکل فاضالب خانگی حاشیه شهر مشهد طی سه ماه آینده
در حوزه آب استان در راستای
سازگاری با کم آبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه فاضالب خانگی
محدوده حاشیه کالن شهر مشهد به
کشف رود منتهی و سبب
آلودگی مسائل زیست محیطی
می شود،گفت :در این جلسه مقرر
شد دو شرکت آب منطقه ای و آب
و فاضالب مشهد طی سه ماه آینده
تعداد روستاهایی که دارای فاضالب

خانگی هستند را شناسایی و حجم فاضالب منتهی را مشخص کنند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ادامه داد :طی بررسی های انجام شده فراخوانی به بخش
خصوصی جهت تعیین حجم فاضالب داده می شود که باید فاضالب ها جمع آوری و به تصفیه خانه منتقل شود تا تصفیه سازی برابر استانداردهای زیست محیطی انجام و
از پساب تصفیه شده استفاده شود .عالیی افزود :در صورت عدم همکاری بخش خصوصی وزارت نیرو بحث خرید تضمینی آب را مطرح می کند تا از اعتبارات برای حل این
مشکل کمک بگیریم.

اولین طرح کشاورزی مبتنی بر سازگاری با کم آبی در درگز اجرا شد
اولین طرح کشاورزی مبتنی بر
«سازگاری با کم آبی» در کشور در
درگز اجرا شد .در این طرح  8هکتار
از اراضی پایین دست سد درونگر
زیر کشت درخت سنجد قرار گرفت
و اداره منابع آب شهرستان درگز
با اختصاص  1100مترمکعب آب
اجرای طرح را تسهیل کرد .اجرای
طرح های سازگاری با کم آبی با
توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک
استان خراسان رضوی از ابتدای سال
جاری در دستور کار شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی قرار دارد.
ماه قبل مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی مهندس
عالیی در همایش «رسانه و نیرو» در
مردادماه  ،98موضوع آب را یکی از
دغدغه های مسئوالن و مردم ذکر کرده بود و با اشاره
به این که مهمترین مسئله آب است گفت :این مسئله
باید تبدیل به مسئله مردم شود و همه باید دغدغه آب
را داشته باشیم.
ضرورت تغییر الگوی کشت
کاشت سنجد می تواند گام اول سازگاری با کم آبی در
بخش کشاوری و زمینه ای برای تغییر الگوی کشت در
استان باشد .ترویج و گسترش سنجدکاری در مناطق
مستعد با امکان سنجی ،مکان یابی و برنامه ریزی
می تواند حتی در سطوح شیب دار انجام شود و به
جایگزینی محصوالت کم آب طلب به جای محصوالت
پر آب طلب کمک شایانی کند .وحیدرضا شادفر
پژوهشگر عرصه منابع طبیعی در خصوص ویژگی های
درخت سنجد می گوید :همزمان با تغییر اقلیم ،تشدید
پدیده خشکسالی و کم آبی در کشور ،با تغییر الگوی
کشت ،سنجد می تواند نقش بسیار مهمی در اقتصاد
کشاورزی مناطق روستایی داشته باشد.
وحیدرضا شادفر مبتکر این طرح درباره کاشت سنجد

وی به دیگر موارد مثبت کاشت این
درخت اشاره می کند و می گوید :با
توجه به این که سنجد را می توان
در سطوح شیب دار کاشت ،کمک
زیادی به جلوگیری از وقوع سیالب
می کند و همچنین مانع ورود
رسوبات به مخازن سد می شود.
بزرگی به مقدار آب اختصاص داده
شده توسط این اداره برای کمک به
کاشت درختان سنجد اشاره کرد و
گفت :این اراضی از منابع طبیعی
است که توسط آقای سلطانی کاشت
سنجد در آن انجام شده است و از
 20هکتاری که برای این طرح در
نظر گرفته شده فعال فقط  8هکتار
زیر کشت رفته است و آب تخصیصی
به آن  1100مترمکعب است که به
می گوید :حتی با کاشت آن اطراف مزارع ،مراتع،
دیمزارها و دامداری ها می توان از جابجایی و فرسایش
خاک جلوگیری کرد .درخت سنجد مقاومت باالیی در
برابر آفات و تغییرات اقلیمی دارد .وی معتقد است:
درخت سنجد می تواند هیوالی خشکسالی را عقب
براند.
همکاری اداره منابع آب درگز برای کاشت سنجد
مدیر امور آب شهرستان درگز هم درباره این طرح و
چگونگی اختصاص آب به آن می گوید :سنجد درخت
بومی درگز است و از قدیم االیام در منطقه یافت
می شده است« .ابوالفضل بزرگی» با بیان این مطلب
می گوید :در گذشته درخت سنجد به صورت خودرو در
این منطقه وجود داشت و اکنون درختان بزرگ سنجد
هم در این منطقه یافت می شود.
وی گفت :سنجد عالوه بر خواص دارویی فراوان؛ جزو
محصوالت کم آب طلب و البته زودبازده است که با
توجه به بحران آب کاشت آن بسیار به صرفه است.

صورت فروش تانکری است و در صورت درخواست
افزایش آب امکانپذیر است.
مدیر اداره منابع آب درگز هدف از این طرح را با عنایت
به طرح «سازگاری با کم آبی» با توجه به تغییر اقلیم،
ترویج کشت محصوالت کم آب طلب ذکر کرد و گفت:
هر هکتار شالی ساالنه  18هزار مترمکعب آب نیاز دارد
در حالی که درخت سنجد کمترین نیاز آبی را دارد و
این طرح نمونه درست مدیریت آب در کشاورزی است.
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سبزوار مطرح کرد:

مشکل آب به تنهایی و جزیره ای حل نمی شود

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت و شرکت در
جلسات شورای حفاظت از منابع آب «محمد عالیی
مدیر عامل»« ،علیرضا طاهری قائم مقام و مشاور
مدیر عامل»« ،محمدعلی نعمت نژاد معاون حفاظت
و بهر ه برداری»« ،مهدی حسین پور مدیر دفتر
فنی»« ،علیرضا صادقی فر مدیر مهندسی رودخانه و
سواحل»« ،ادریس قائمی مدیر تاسیسات آبی» شرکت
آب منطقه ای استان به همراه جمعی دیگر از مدیران
و کارشناسان شرکت از شهرستان های سبزوار ،جوین،
جغتای ،خوشاب و داورزن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در نشست شورای حفاظت از
منابع آب سبزوار ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت ها و
خدمات همکاران در شهرستان ها گفت :اگر بخواهیم
مساله آب را در سطح کالن حل کنیم نیاز به حضور
همه دستگاه های 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 باعث نابودی تمدن
بشری 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.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در
این نشست تصریح کرد :مهمترین بحث 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.

گفتنی است در پایان جلسه شورای حفاظت از منابع
اب که با حضور سبحانی فر نماینده مردم سبزوار
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد .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

تجهیزات چاه را از مسایل مهم حوزه آب سبزوار دانست.
قائم مقام مدیر عامل :هدف مصرف بهینه است
درادامه این یازدیدها علیرضا طاهری ،قائم مقام و
مشاور مدیر عامل در بازدید از چهار شهرستان سبزوار،
داورزن ،جوین و خوشاب ضمن پاسخ گویی به سواالت
مطرح شده با اشاره به عدم تخصیص آب جدید برای
گلخانه افزود :کشاورز ما باید لیتر مصرفی خود را
مدیریت کند و ما نیز سعی داریم کشاورزی را به سمت
کشت گلخانه ای تغییر وضع دهیم .
طاهری دراین نشست نیز بر اصالح الگو مصرف تاکید
و افزود :هدف مصرف بهینه است و توضیحاتی در
خصوص بررسی طرح ها در کمیته تخصیص و تمدید
مدت پروانه ها را بیان کرد.
وی در ادامه همچنین بر مفاد طرح همیاران آب و
کاهش مصرف اضافه برداشت ها تا افق  ۱۴.۵در طرح

سازگاری با کم آبی و اجرای طرح همیاران آب تا کید
کرد.
در این نشست همچنین سبحانی فر ،نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی شهرستان های مذکور تامین
آب شرب شهر ها و روستا ها رو خواستار شد و علت
افزیش آب شرب دامداری ها را نگهداری بیشتر تعداد
دام روستایی به علت شرایط مناسب بارش ها دانست و
خواهان مساعدت شرکت آب منطقه ای شد .
با همکاری تشکل های کشاورزی در خراسان رضوی؛

 177میلیون مترمکعب از اضافه برداشت
آبهای زیرزمینی کسر شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
گفت :ما در حال حاضر  600میلیون متر مکعب اضافه
برداشت از پروانه اولیه داریم که با همکاری کشاورزها
توانستیم  177میلیون مترمکعب از این اضافه
برداشت ها را کسر کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد عالیی در جلسه با هیئت رئیسه اتاق
بازرگانی با بیان اینکه میانگین بارندگی  45ساله کشور
 251میلی متر و استان خراسان رضوی  215میلی متر
است ،اظهار کرد :این شاخص در سطح جهانی  750تا
 800میلی متر می باشد که نشان می دهد که ما در
چه منطقه خشکی زندگی می کنیم .وی با اشاره به
اینکه مبنای تمدن کشور ما کاریزی یا آب محور است
که خصوصیت آن قناعت ،سخت کوشی و سازگاری
با کم آبی می باشد ،افزود :از مهمترین شاخصه های
زندگی در مناطقی که از طریق قنات آب مورد نیاز خود
را تامین می کنند ،همکاری و گفتگو است .مدیرعامل

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه
ساختار روستاها و شهرهای ما تحت تاثیر منبع آبی
شکل گرفته است ،خاطر نشان کرد :جمعیت مشهد از
 41درصد در سال  1335به  74درصد رسیده است.
وی بازار آب در ایران را بازار مدونی دانست و عنوان
کرد :شاخص موقعیت اجتماعی افراد در طول تاریخ
ایران میزان آب بوده است ،دولت در گذشته تصورش بر
نامحدود بودن آب بوده است بر همین اساس در گذشته
بیشتر به فکر احداث سد و چاه نفت بودند .عالئی اضافه
کرد :ما هیچ رودخانه دائم آبی در استان نداریم و از
آب های زیرزمینی استفاده میکنیم که اگر همین روند
ادامه پیدا کند سطح آب های زیرزمینی افت می کند
و به دنبال آن چشمه ها ،قنات ها و چاه ها خشک
می شوند .همچنین در ادامه این روند آب شور
می شود و در بلندمدت زمین شکاف بر می دارد .وی با
بیان اینکه زمین باند اصلی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد
در حال نشست است ،اظهار کرد :این آخرین اخطار
طبیعت به ما است که نسبت به رفتار مصرفی خود در
حوزه آب تجدید نظر کنیم؛ باید تمامی افراد جامعه به
این باور و درک برسند که مساله کمبود آب یکی بحث
جدی می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
تاکید بر نقش تشکل های کشاورزی در مدیریت منابع
آبی گفت :برای پیشبرد اهداف آبی استان نباید منتظر
اقدامات دولت و رسیدن دستورات از آن باشیم .وی
اضافه کرد :پنجشنبه هر هفته با تشکل های کشاورزی
در خصوص مصارف آبی این بخش جلسه داریم و
خوشبختانه تا به امروز تعامل و همکاری خوبی بین
شرکت و این تشکل ها شکل گرفته است.

عالئی با اشاره به اینکه وضعیت امروز ما متاثر از 60
سال رفتار ناصحیح در برخورد با منابع آبی بوده است
و نمی توان در  6ماه این مسیر اشتباه را اصالح کرد،
گفت :بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو که
به شرکت های آب منطقه ای ابالغ می شود ،قابل
اجرا نیست ،به طور مثال این دستورالعمل که باید
 50درصد پروانه های آب کم شود ،هیچ مبنای
منطقی ندارد .وی ادامه داد :ما در حال حاضر 600
میلیون متر مکعب اضافه برداشت از پروانه اولیه
داریم که با همکاری کشاورزها توانستیم 177
میلیون مترمکعب از این اضافه برداشت ها را کسر
کنیم .مدیرعامل آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره
به  ۶٨٠٠چاه غیر مجاز در استان عنوان کرد :شرکت
به دنبال این است که مساله آب در استان را بدون
هیچ تنش آبی و یا آسیب زدن به معیشت کشاورزها
برطرف شود.
مقاممعظمرهبری«:اگرمابتوانیمدربخشکشاورزى
10درصدصرفهجوئىکنیمببینیدچهاتفاقىمىافتد.در
واقعامکاناتبهرهبردارىازآبدربخشغیرکشاورزى
دو برابر میشود که این بسیار مهم و با ارزش است».
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

انسجام مدیریتی بی نظیری در استان برای بهبود شرایط آب وجود دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی
در نشست خبری که به مناسبت هفته
دولت در استانداری برگزار شد ،با بیان
اینکه ما در دو سال گذشته هیچ تنش آبی
در استان خراسان نداشتیم که این مورد
به عملکرد خوب مدیران استان در زمینه
آب باز می گردد ،اظهار کرد :مدیران اگر
با مردم در خصوص مشکالت و کمبودهای
موجود در حوزه های خود صحبت کنند،
به طور قطعی آنان با رضایت به حل مشکالت کمک
می کنند ،گرچه امروزه فضای مثبتی با همت مدیران
در استان حاکم است.
وی میانگین بارش خراسان رضوی در سال را 220
میلیمتر اعالم کرد و افزود :این رقم نسبت به آمار
میانگین جهانی کم است ،متاسفانه در  60سال گذشته
حجم برداشت از منابع آبی استان روند صعودی داشته
که در بهترین شرایط باید برای جلوگیری از تنش آبی
حداکثر  40درصد از منابع آب تجدید پذیر برداشت
شود در صورتی که در طوالنی مدت این آمار به
 146درصد رسیده یعنی بیشتر از ظرفیت منابع آب
زیر زمینی برداشت کردیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با
اشاره به اینکه متاسفانه به لحاظ کسری مخزن رتبه
اول را در کشور داریم ،گفت :همچنین طبق آمار ارائه
شده یک میلیارد و  200میلیون متر مکعب کسری
منابع زیر زمینی داریم.
عالیی با بیان اینکه میزان نشست دشت های استان
خراسان  25میلیمتر است که حد بحرانی آن

 5طرح آماده بهره برداری در حوزه

مدیریت منابع آب در دولت تدبیر و امید
مدیر عامل شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی از  5طرح
عمرانی آماده بهره برداری در
حوزه مدیریت منابع آب در
استان خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی،
عالیی ضمن گرامیداشت هفته دولت اعالم داشت :این
طرح های عمرانی شامل بازگشایی و الیروبی حریم و
بستر رودخانه ها ،آبرسانی ،احداث و تکمیل ایستگاه
پمپاژ می باشد.
وی با اشاره به الیروبی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه
دوغارون ،اعتیار برآورد شده جهت به بازگشایی حریم
و بستر کشف رود در محدوده بلوار شاهنامه مشهد را
 150میلیارد ریال اعالم کرد.
عالیی از اعتبار هزینه شده برای آبرسانی به سرخس
خبر داد و احداث ایستگاه پمپاژ خین عرب و ساختمان
گشت و نظارت رودخانه کشف رود و نیر تکمیل ایستگاه
پمپاژ مزرعه نمونه آستان قدس رضوی را از سایر
طرح های عمرانی آماه بهره داری برشمرد.

مجوز انتقال و شیرین سازی آب از دریای
می کند.
عمان را صادر
مدیر عامل شکرت آب منطقه خراسان
رضوی با تاکید بر ضرورت انتقال آب به
نشست ساالنه آب های زیرزمینی دشت
مشهد اشاره کرد و گفت :با توجه به این
رویداد  57در صد روستاهای ما تخلیه
شدند واین افراد به شهرها مهاجرت
کردند.
عالیی با انتقاد از عملکرد وزارت خانه
یک میلیمتر می باشد ،اظهار کرد :این آمار بسیار تاسف
بار است یعنی  25برابر بیش از حد بحرانی دشت های
ما نشست دارند گرچه در این زمینه کارهای زیادی
انجام شده اما نا تمام مانده است زیرا همه عوامل موثر
و مسئوالن حوزه آب فعال نبودند.
وی ادامه داد :طبق برنامه همیاران آب اخیرا همه
عوامل موثر در حوزه آب با دیدگاه های مختلف با
یکدیگر گفتگو داشتند و طبق سند ایجادی مقرر شد تا
سال  1405کسری مخازن آب زیر زمینی به صفر برسد
که همکاری استاندارمحترم در این زمینه بسیار موثر
بود زیرا ایشان و نهاد های مختلف از جمله دانشگاه،
قوه قضائیه ،روحانیون ،کشاورزان ،نمایندگان و
ائمه جمعه و جماعت نقش پررنگی در این تصمیم
گیری داشتند.
عالیی با بیان اینکه در کنار داشتن طرح و برنامه مسئله
آب باید دغدغه هر خراسانی شود ،اظهارکرد :در این
زمینه رسانه ها می توانند نقش موثری ایفا کنند.
وی خرید و فروش آب برای کشاورزان را تنها از طریق
فعال شدن بازار آب اعالم کرد و گفت :روز گذشته
معاون وزیر اعالم کرد که تا آخر هفته آینده وزارت نیرو

بهداشت و علوم افزود :این دو وزارت خانه پس از
گذشت ده سال موفق به تهیه استاندار بهداشتی آب
نشدند و با وجود پیگیری های ما هیچ پیشنهاد و
طرحی برای استاندارد و کیفیت آب ارائه ندادند.
وی طرح انتقال آب از دریای عمان را بزرگترین طرح
آنتقال آبی کشور دانست و ابراز کرد :این طرح توسط
بخش خصوصی اجرایی می شود که هزینه اولیه آن
پنج میلیارد یورو پیش بینی شده است .عالیی با بیان
اینکه انسجام مدیریتی بی نظیری در استان برای بهبود
شرایط آب وجود دارد ،عنوان کرد :در هفته دولت سه
طرح آب رسانی به شهر سرخس با اعتبار 208میلیارد
ریال (فاز نخست) ،بهره بردای از ایستگاه پمپاژ خین
عرب با اعتبار  80میلیارد ریال و ایستگاه پمپاژ مزرعه
نمونه با  22میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد :عمیات اجرایی بازگشایی کشف رود در
محور شاهنامه با اعتبار  15میلیارد ریال و بازگشایی
رودخانه دوقارون در شهرستان تربت جام با اعتبار 20
میلیارد ریال از دیگر پروژه های افتتاحی در هفته دولت
می باشد.

تقدیر دادستان مشهد از عملکرد شرکت آب منطقه ای استان
در جلسه شورای اداری استان که به مناسبت
گرامیداشت هفته دولت با حضور استاندار،
حجت االسالم والمسلمین علم الهدی ،دادستان
مشهد،دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور،
دکتر شجاعی دادستان ویژه دیوان محاسبات کشور
،حجت االسالم و المسلمین پژمانفر رئیس مجمع
نمایندگان استان و مدیران دستگاههای اجرایی و
فرمانداران برگزار شد ،بر لزوم خدمترسانی صادقانه
به مردم تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،استاندار خراسان رضوی با تبریک هفته دولت،
گزارشی از اقدامات و آخرین وضعیت شاخصهای
اقتصادی استان ارایه نمود .سپس نماینده ولی فقیه
در مشهد مقدس ،ایجاد مثلث توسعه اقتصادی را از
ابتکارهای مهم و کارآمد استاندار برشمردند و از همه
کارگزاران دولت ،توجه و اهتمام جدی به این طرح را
خواستار شدند.
در ادامه رییس مجمع نمایندگان استان به سهم استان
از بودجه کشور انتقاد کرد و افزود :علیرغم جمعیت

هشت درصدی استان به نسبت کشور ،در قانون بودجه
فقط  5/4درصد از اعتبارات متعلق به استان خراسان
رضویست .سپس صادقی ،دادستان مشهد از تشکیل
کارگروه ویژه برای رسیدگی به عملکرد دستگاههای
اجرایی خبر داد و تصریح کرد با مدیرانی که در اجرای
وظایف قانونی خود کوتاهی نمایند برخورد جدی
می شود .وی از عملکرد بسیار خوب شرکت آب
منطقه ای استان و شهرداری مشهد به عنوان
دستگاههایی که با تعامل خوب و سازنده با دستگاه
قضایی،با تمام توان ،برای رفع مشکالت و خدمت رسانی
بهتر به مردم شریف استان عزم جدی دارند،تشکر و
قدردانی کرد .در ادامه ،رییس دیوان محاسبات کشور
به تشکیل کمیته مشترک دیوان محاسبات و سازمان
برنامه و بودجه کشور برای اصالح ساختار بودجه اشاره
کرد.عادل آذر از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا
هر چه سریعتر نسبت به ثبت اموال دولت در سامانه
مربوط اقدام نمایند.
وی افزود ثبت اموال دولتی ،این امکان را فراهم
می آورد که همچون صکوک به عنوان پشتوانه مورد
استفاده قرار گیرند.

6
قائم مقام و مشاور مدیرعامل:

سد ابیورد به زودی به بهره برداری می رسد

قائم مقام و مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در جلسه بررسی مشکالت و موانع
پیشرفت پروژه سد ابیورد در شهرستان درگز از
بهره برداری قریب الوقوع این سد خبر داد .مهندس
علیرضا طاهری افزود :با همت و تالش همه کارشناسان
و دست اندرکاران این پروژه با قدرت به اتمام برسد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان،

جلسه بررسی مشکالت و موانع در پیشرفت پروژه
سد ابیورد با حضور مهندس طاهری ،قائم مقام شرکت
آب منطقه ای استان ،فرماندار ،رئیس دادگستری،
دادستان ،فرمانده انتظامی و مدیر منابع آب شهرستان
درگز و همچنین مدیر و پیمانکار پروژه سد ابیورد در
شهرستان درگز برگزار شد.
بزرگی مدیر منابع آب درگز با اشاره به پیشرفت بیش
از  95درصدی این پروژه گفت :علیرغم کارشکنی برخی
افراد ،مقرر شد دست اندرکاران پروژه ،کار خود را با
تمام قدرت ادامه دهند و هرچه زودتر این پروژه به
بهره برداری برسد.
وی با بیان این که سد ابیورد در فاصله  35کیلومتری
جنوب شرقی شهرستان درگز قرار دارد افزود :با اتمام
پروژه سد امیدواریم که تا پایان سال خط انتقال آب از
سد به درگز به بهره برداری برسد و تامین آب شرب
درگز و و همچنین آبیاری اراضی جنوب شرق شهر
محقق شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای

بازدید مدیر حراست شرکت آب منطقه ای

خراسان رضوی:

افتتاح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب خین

استان از مجتمع مسکونی هریرود سرخس

عرب به پرکند آباد

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی گفت :افتتاح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال
پساب خین عرب به پرکند آباد در محدوده رودخانه
کشف رود ،با مشارکت بخش خصوصی در دست اجرا
است و به زودی افتتاح خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حسین علیمیرزائی با بیان اینکه رودخانه
کشف رود به طول  374کیلومتر و مساحت حوزه آب
ریز  16هزار و  767کیلومتر مربع بزرگترین زه کش
دشت مشهد است ،اظهارکرد :تاکنون  76کیلومتر طول
رودخانه کشف رود از پل شاهنامه و چهار کیلومتر بعد
از چرم شهر رفع تصرف و به شکل سابق درآمد که
با این اقدام یک هزار و  500هکتار اراضی بستر رفع
تصرف گردیده است.
وی افزود :در حال حاضر نیز شش کیلومتر دیگر از
طول رودخانه در باال دست پل شاهنامه عملیات اجرایی
بازگشایی آن در دست اقدام می باشد که تا کنون
حدود دو کیلومتر آن اجرا شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با اشاره به اینکه کال سیاسک به طول چهار
کیلومتر در محدوده روستای همت آباد و در حاشیه
شهر مشهد از سرشاخه های منتهی به رودخانه ی
کشف رود است ،افزود :این کال دارای معضالت
زیست محیطی و بهداشتی فراوانی است که عملیات
ساماندهی آن نیز شروع شده است.
علیمیرزائی ادامه داد :برای دو پروژه فوق بالغ بر 150
میلیارد ریال هزینه خواهد شد از جمله اقدامات دیگر
در محدوده رودخانه کشف رود اجرای ایستگاه پمپاژ
و خط انتقال پساب خین عرب به پرکند آباد است،
با مشارکت بخش خصوصی در دست اجرا است و به
زودی افتتاح خواهد شد.

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت مدیر حراست
شرکت آب منطقه ای استان از اداره منابع آب سرخس
و مجتمع مسکونی هریرود بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان
خراسان رضوی ،آذرخش در این مراسم ضمن پاسخ
گویی به سواالت مدعوین مشکالت کارکنان این اداره
را مورد بررسی قرار داد.
مدیر حراست شرکت آب منطقه ای استان با بیان
وظایف حراست و عملکرد آن  ،مطالبی را درباره
سیستم اداری و نحوه بررسی مشکالت و همچنین
عملکرد فعالیت حراست در رفع این مشکالت مطالبی
را بیان کرد.
در ادامه رئیس اداره منابع آب سرخس ،گزارش
مبسوطی از عملکرد و فعالیت های اداره منابع آب
شهرستان سرخس ارائه کرد.
عبادی نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد در صورت
تامین اعتبار 50درصدی دو پروژه بزرگ آبی شهرستان
سرخس (سد شوریجه و خط انتقال آب سدی دوستی)
این استعداد وجود دارد که ظرف مدت 2سال این
2پروژه به بهر ه برداری برسد.
در ادامه این نشست جلسه پرسش و پاسخ با حضور
کارکنان و مدیر حراست شرکت آب منطقه ای استان
برگزار و مسائل و مشکالت مطرح شده کارکنان مورد
بررسی قرار گرفت.

برگزاری سمینار بیالن منابع آب به مناسبت
گرامی داشت هفته دولت

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت در راستای
اهداف عملیاتی سازی شرکت آب منطقه ای استان در
حمایت از پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی جلسه نقد و
بررسی  2پروژه تحقیقاتی «استفاده از فناوری سنجش
ار دور در برآورد تبخیر-تعرق واقعی و تدقیق مولفه
های بیالن آب در مقیاس حوضه آبریز» و «ارزیابی
اثرات تغییر اقلیم و تحلیل عدم قطعیت بر مولفه های
هیدرولوژیکی حوضه آبریز قره قوم با کمک مدل شبیه
سازی  » SWATدر محل شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در ابتدا ریس گروه تحقیقات کاربردی ،گفت:
بیالن منابع آب اهمیت بسزایی در تعیین وضعیت منابع
آب هر منطقه و در نتیجه مدیریت منابع آب دارد.
براتی افزود :با انجام یکسری مطالعات به هم پیوسته
شامل هواشناسی ،هیدرولوژی و آب های سطحی ،آب
های زیرزمینی و هیدروژئولوژی ،و کیفیت منابع آب
می توان مولفه های بیالن منابع آب از جمله مقدار آب
تجدیدپذیر را تعیین نمود.
در ادامه یاور پورمحمد پژوهشگر پروژه استفاده از
فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر با ارائه گزارش
کامل از نحوه عملکرد و تهیه داده های پژوهشی درباره
هدف از این پروژه گفت :با توجه به وابستگی صنایع
و جمعیت روزافزون و به خصوص رشد کشاورزی به
سبب توسعه سیستم های آبیاری ،برآورد دقیق میزان
منابع آب امری نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه ضروری
جهت مدیریت بهنگام و پویای منابع آب است .وی با
اشاره به بومی سازی روش تبخیر-تعرق برای مناطق
درباره روش انجام این پژوهش یادآور شد :از این
رو که در استان وسیله ای برای اندازه گیری میزان
تبخیر-تعرق واقعی وجود ندارد به منظور ارزیابی نتایج
مقایسه مقادیر تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر
ماهواره ای در حوضه آبریز رودخانه سانتاکروز ارزیابی
شد .پورمحمد اشاره نمود که پس اعتبار سنجی مد در
حوضه مذکور ،مدل توسعه داده شده در دشت مشهد
بکاربرده شده است.
سپس آزاده محمدیان پژوهشگر پروژه ارزیابی اثرات
تغییر اقلیم با ارائه گزارش پروژه خود بیان نمود که
اثرات تغییر اقلیم غیر قابل انکار است .وی اشاره کرد
در ایستگاه سینوپتیک مشهد کاهش  9/4درصدی
بارش ساالنه ،افزایش  1/3درجه سانتیگرادی دمای
بیشینه ساالنه و افزایش حدودا ً  2درجه سانتیگرادی
دمای کمینه ساالنه قابل پیش بینی است .همچنین در
ایستگاه سینوپتیک گلمکان کاهش  3/9درصدی بارش
ساالنه ،افزایش  1/1درجه سانتیگرادی دمای بیشینه
ساالنه و افزایش حدودا ً  0/8درجه سانتیگرادی دمای
کمینه ساالنه قابل پیش بینی است .محمدیان افزود
کاهش  25درصدی دبی ساالنه حوضه آبریز کشف
رود را طی دوره  2021-2050نسبت به دوره -2016
 1987قابل انتظار است.
در انتها ریس گروه تحقیقات کاربردی افزود :افزون بر
نتایج مستقیم و کمی حاصل از این دو طرح تحقیقاتی،
اهمیت تاسیس ایستگاه های الیسیمتر برای تخمین
تبخیر و تعرق واقعی و بروز رسانی داده ها و اطالعات
مربوط به نوع خاک و کاربری اراضی بیش از گذشته
نشان داده شد.
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در نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با مدیران امور آب استان اعالم شد:

جلوگیری از برداشت غیرقانونی  ۱۶۵میلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی
با انسداد  ۷۵۰حلقه چاه غیرمجاز در  ۵ماه اول سال جاری از برداشت غیرقانونی  ۱۶۵میلیون و  ۷۹۳هزار مترمکعب
آب از سفره های زیرزمینی استان خراسان رضوی جلوگیری شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،عالیی درنشست ماهانه با مدیران امور آب استان
که همزمان با هفته دولت برگزار شد ،پس از استماع گزارش های مرتبط با منابع آب و تبادل نظر برای رفع موانع
موجود از تالش مدیران امور آب در راستای طرح مهم سازگاری با کم آبی و مصرف بهینه آب تقدیر کرد و جلوگیری
از برداشت غیرقانونی از منابع آبی و حفاظت از سفره های زیرزمینی آب که جنبه حیاتی برای مردم دارد را مورد
تاکید قرار داد .در ادامه مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان با ارایه گزارشی از عملکرد  ۵ماه اول سال
جاری گفت :طی  ۵ماه ابتدای امسال بیش از  ۷۵۰حلقه چاه غیرمجاز در راستای اهداف عملیاتی شرکت آب
منطقه ای و ممانعت از برداشت غیرقانونی آب ،مسدود شد .ممدوحی افزود :در همین راستا از ابتدای سال جاری
از اضافه برداشت  ۱۶۵میلیون و  ۷۹۳هزار مترمکعب آب جلوگیری به عمل آمد .همچنین در همین مدت بیش از
 ۷۲۰۷حلقه چاه توسط کارشناسان و متخصصان گروه گشت و بازرسی بازدید و مورد بازبینی مجدد قرار گرفت.
ممدوحی خاطرنشان کرد :تابلوها و مودم های  ۱۵۵۸حلقه چاه با کنتور هوشمند طی همین مدت بازبینی و بررسی
مجدد شد .وی افزود :در این مدت  ۳۶۷۰کنتور هوشمند نیز بروزرسانی شده و گواهی صحت سنجی دریافت کرده
اند .وی در ادامه گفت :تیم های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای استان به طور  ۲۴ساعته مراکز و مناطقی را
که احتمال حفر چاه غیرمجاز دارد مورد بررسی قرار می دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با رعایت موازین
قانونی از فعالیت افراد جلوگیری خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره برداری

در طی سال های  1392تا  1398بالغ بر

10200چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه
شده است

امام جمعه سرخس:

کشور با کم آبی روبروست همه باید در مصرف صحیح پیشقدم باشند
االسالم
حجت
والمسلمین بختیاری
امام جمعه سرخس
در نشستی که به
مناسبت هفته دولت
مدیر اداره منابع آب
شهرستان سرخس با
جمعی از کشاورزان
روستای سنگر در محل
دفتر امام جمعه برگزار
کرد با بیان این مطلب
و گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و
باهنر گفت :به منظور رونق تولید و کاهش مشکالت
کشاورزان خواستار بخشش مطالبات سال  94شرکت
آب منطقه ای هستیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،در این نشست که عضو شورای شهر و رییس
کمیسیون کشاورزی استان ،دبیر نظام صنفی کشاورزان
دهیار و جمعی از کشاورزان روستای سنگر نیز حضور
داشتند ،اللوی عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون
کشاورزی شورای استان با اشاره به خروج آب از کشور
اظهار امیدواری کرد که با تامین اعتبار شاهد افتتاح
هرچه زودتر سد شوریجه باشیم زیرا این سد نقش
مهمی در مهار آبهای سطحی دارد.
وی همچنین به محاسبه اضافه برداشت های چاه های
کشاورزی با تعرفه صنعتی اشاره وتصریح کرد :این
امر باعث افزایش بدهی کشاورزان شده که با توجه
به مکانیزه نبودن کشاورزی شهرستان و دمای باالی
شهرستان درخواست تجدید نظر داریم.
در ادامه صفائیان دبیر نظام صنفی کشاورزان دهیار
و رئیس السادات دهیار روستای سنگر ضمن تشکر از
شرکت آب منطقه ای برای الیروبی انهار سنتی خواستار
رفع اشکال و تغییر محل سردهانه آب سد دوستی برای

مدیر روابط عمومی

ظرفیت آب تنظیمی سدهای غیر مرزی

به 13میلیون متر مکعب و سدهای مرزی به
 24میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

استفاده همه کشاورزان از آب این سد شدند.
در ادامه نشست مدیر اداره منابع آب سرخس با
بیان این که آب میراث گذشتگان نیست بلکه امانتی
از آیندگان است گفت :رویکرد شرکت آب منطقه
ای خدمت به مردم است اما با اضافه برداشت های
 40میلیون متر مکعب اب  ،شاهد افت  70تا 100
سانتیمتری آب های زیر زمینی هستیم و زنگ خطر
برای کشاورزی شهرستان به صدا در آمده است.
عبادی نژاد اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات
جهت تکمیل بخشی از کانال های انتقال آب سد
دوستی خواسته کشاورزان محقق شود.
گزارش تصویری

بازدید سد درونگر،درگز
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قطع واردات روغن های گیاهی با اختصاص سه میلیون متر مکعب آب از سد درونگر درگز جهت کشت کلزا
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تاکید بر تامین نیاز آبی
تمامی روستاهای استان ،گفت :باید برای تکمیل و بهره برداری از طرح های
عمرانی بخش آب شرب و صنعت از پتانسیل بخش های خصوصی استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،محمد عالیی
در بازدید ازپروژه های آبی شهرستان درگز با بیان اینکه اولویت فعالیتهای
این شرکت ابتدا تامین آب شرب و صنعت شهرستانهای مرزی همچون درگز
است ،اظهار کرد :تامین نیاز آبی تمامی شهرها و شهرستان ها در استان برای ما
مهم اما چون تامین آب شهرستان های مرزی با بحث امنیت کشور و استان گره
خورده است ،این مناطق در اولویت قرار دارند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی در حوزه آب شرب و بهداشت درگز باید به گونه ای
باشد که هیچ روستایی در شهرستان مشکل آب نداشته باشد ،افزود :در همین
راستا به دنبال این هستیم که با تامین نیاز آب شرب کشاورزان و صنعت گران

ضمن فراهم کردن زمینه ماندگاری آنها در شهرستان ،انگیزه ای برای مهاجرت معکوس به منطقه را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از اختصاص سه میلیون متر مکعب آب سد درونگر جهت کشت کلزا خبر داد و گفت :این اقدام در راستای جلوگیری و قطع
وابستگی کشور به واردات روغن های گیاهی بوده است که در ادامه منجر به اشتغالزایی در منطقه نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه سد درونگر الزم است که از پتانسیل سرمایه گذار بخش خصوصی استفاده شود ،ابراز کرد :این سرمایه گذاری میتواند در حوزه
گردشگری و تفریحی باشد تا بتواند ضمانت های اقتصادی و سودی مناسب برای تشویق جذب سرمایه گذار را فراهم کند.
عالیی با بیان اینکه در طرح های عمرانی از قبیل سدسازی باید نگاه آینده پژوهانه ای داشته باشیم تا در آینده با مشکلی مواجه نشویم ،خاطر نشان کرد :همچنین می توانیم
مباحث اجرایی و بهره برداری ادامه خط شرب و صنعت ،شهر درگز از سد ابیورد را به بخش های غیر دولتی واگذار کنیم.
وی ادامه داد :ساخت تصفیه خانه در این شهر را نیز می توان با کمک بخش خصوصی به سرانجام رساند؛ باید دقت داشت که هر چه دولت را از کار اجرایی کنار بگذاریم کار
با سرعت و کیفیت بیشتری انجام می شود ،این یک قاعده در تمام دنیا است که دولت باید کوچک شود.
عالیی ابراز کرد :دشت لطف آباد نیز دارای ظرفیت باالیی است که ما می توانیم در آن با توجه به کیفیت آب به کشاورزان مجوز حفر چاه بدهیم که آنها بتوانند در یک غالب
منطقی گلخانه هایی را در این منطقه راه اندازی کنند.
وی از اختصاص هشت میلیارد تومان اعتبار از محل رودخانه ها خبر داد و گفت :از این میزان  800میلیون تومان را به شهرستان درگز اختصاص داده ایم که با توجه به 28
شهرستان ،سهم قابل توجهی است.
کاظم جم ،مدیر روابط عمومی آب منطقه ای خراسان
رضوی در نشست خبری شهرستان سرخس گفت :ما
هم اکنون  121درصد آب تجدیدپذیر در استان را
برداشت می کنیم در حالی که استاندارد جهانی آن
 40درصد است؛ این میزان برداشت سه برابر میانگین
جهانی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،جم در خصوص اهمیت طرح همیاران
آب و سازگاری با کم آبی گفت :طرح همیاران آب
حاصل یک کار تحقیقاتی  3ساله است که در شورای
عالی آب کشور به تصویب رسیده و براساس تفاهم
نامه ای که با دستگاه های بهره بردار آب و با نظارت
دانشگاه فردوسی امضا شده میزان صرفه جویی در
مصرف آب مشخص و مقرر شده است میزان کسری
مخزن منابع زیرزمینی آب در خراسان رضوی تا سال
 1405به صفر برسد و ما مجدانه در تالش هستیم تا با
بهینه سازی و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های
مجاز ،هوشمندسازی کنتور چاههای آب کشاورزی و
انسداد چاه های غیرمجاز و همکاری با تشکل های
کشاورزی و مردمی و نمایندگان آنان به این مهم دست
پیدا کنیم.
وی افزود :اکنون بیش از  85درصد آب استان در
بخش کشاورزی مصرف می شود و اگر ما بتوانیم
سیستم کشت و تولید محصول کشاورزی را به سیستم
گلخانه ای تغییر دهیم کمک زیادی به صرفه جویی در
آب می شود.
جم درباره طرح مهم و حیاتی انتقال آب دریای عمان
به استان های سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و
خراسان رضوی گفت :برای اجرای طرح شیرین سازی

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به اولویت طرح سازگاری با کم آبی عنوان کرد:

برداشت از منابع آبی در خراسان رضوی سه برابر میانگین جهانی است

از دریای عمان  500لیتر است در حالی
این سرانه برای کشور ما در حال حاضر
فقط  6لیتر است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی در ادامه به وضعیت آب
سدهای استان اشاره و عنوان کرد :حجم
آب پشت سدهای خراسان رضوی امسال
و انتقال آب دریای عمان  4میلیارد دالر هزینه برآورد
شده که تامین اعتبار آن توسط بخش خصوصی انجام
می شود .طول خط لوله انتقال آب عمان به مشهد
 1600کیلومتر است و انتقال آب در سه فاز اجرا
می شود .در فاز اول که تا سال  1401اجرا می شود
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تحت پوشش
قرار می گیرد.
جم افزود :در ادامه مسیر که با کمک  8شرکت اجرایی
خواهد شد بیش از  110میلیون مترمکعب آب تا سال
 1403به خراسان رضوی خواهد رسید و در فاز نهایی
این پروژه که تا سال  1420طول خواهد کشید جمعا
 750میلیون متر مکعب آب شیرین به سه استان
منتقل خواهد شد.
جم گفت :خوشبختانه مجوز برداشت  330میلیون
مترمکعب آب از دریا جهت شیرین سازی به شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ابالغ گردیده است.
وی افزود:سرانه برداشت کشورهای حوزه خلیج فارس

نسبت به سال گذشته افزایش یافت و از  16درصد به
 54درصد رسید (حجم آب به  811میلیون مترمکعب
رسید) .اما این بدان معنا نیست که با کم آبی روبرو
نیستیم لذا باید به طرح مهم سازگاری با کم آبی در
همه ابعاد توجه ویژه داشته باشیم.
وی به پروژه سد شوریجه در شهرستان سرخس اشاره
کرد و گفت :سال گذشته اعتبارات الزم برای ادامه کار
این پروژه تخصیص نیافت اما از ابتدای امسال تمام
تالش ما و دست اندرکاران این است بتوانیم اعتبارات
الزم جهت ادامه پروژه جذب نماییم.
وی اظهار امیدواری کرد با تکمیل و بهره برداری از این
پروژه رونق کشاورزی ،اشتغال ،جلوگیری از مهاجرت
و حتی مهاجرت معکوس را شاهد باشیم .وی ضمن
قدردانی از تالش های مدیر و کارکنان اداره امور آب
شهرستان سرخس در راستای فرهنگ سازی و توجه
به طرح سازگاری با کم آبی گفت :آمارها بیانگر کسب
عنوان برتر اداره منابع آب سرخس در این موارد است.
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مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی؛

ضرورت تعامل دو سویه در سطح مسائل و موضوعات آب استان بین مردم و شرکت آب منطقه
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت :اخبار باید با داشتن تیترهای جذاب فضای
چالشی و تامل برانگیزی را در ذهن مخاطب ایجاد کند که به دنبال آن یک تعامل دو سویه در سطح مسائل
و موضوعات آب استان بین مردم و شرکت شکل بگیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،کاظم جم در جلسه هم اندیشی دفتر
روابط عمومی با اشاره به کسب رتبه برتر این شرکت در حوزه ارتباط با رسانهها بین  124شرکت آب و
برق کشور اظهار کرد :این موفقیت با پشتوانه حمایت های مدیر عامل و همکاران محترم شرکت تحقق
پیدا کرده است ،زیرا در سطح مدیریتی نگاه ویژه و پویایی به امر اطالع رسانی و فرهنگسازی وجود دارد.
وی با تاکید بر جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرح و برنامه های آب افزود :داشتن نگاه حداکثری در
زمینه جذب مشارکت های مردمی و رصد انتظارات و نظرات آنان نسبت به عملکرد شرکت باید به صورت
ویژه در قالب طرح ها و پیشنهادات رسانه ای و فرهنگی پیگیری شود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کیفیت محتواهای رسانه ای ابراز کرد :اخبار باید با داشتن تیترهای جذاب فضای چالشی و
تامل برانگیزی را در ذهن مخاطب ایجاد کند که به دنبال آن یک تعامل دو سویه در سطح مسائل و موضوعات آب استان بین مردم و شرکت شکل بگیرد.
وی ادامه داد :همچنین در بخش تولیدات مستند باید قالب کلیشه ای گفتگو محور بودن جای خود را به زبان تصویر و اثرگذاری مضاعف آن بدهد ،امروز با توجه به گستردگی
شبکه های ارتباطی و میزان اخبار منتشر شده ،مخاطب انتظار دارد در کوتاه ترین زمان اطالعات و داده های کافی را به دست بیاورد ،بنابراین شایسته است که مستندات ما
با نمایش خدمات و پروژه ها مردم را در جریان پتانسیل های درآمدزایی شرکت قرار دهند.
جم با بیان اینکه خوشبختانه وزارت نیرو نیز نقش روابط عمومی ها را در ساختار فرهنگسازی و اطالع رسانی جدی گرفته است ،گفت :اقدام دیگری که باید در حوزه ارتباطات
رخ بدهد ،شکل گیری ارتباط موثر و قوی با رسانه ها و خبرنگاران می باشد که برای بهبود این ارتباط باید برنامه ریزی های منسجمی صورت بگیرد.
مدیر اداره منابع آب شهرستان سرخس در نشست خبری با اهالی رسانه عنوان کرد:

هیچ آبی از منابع زیرزمینی سرخس به آن سوی مرزها خارج نمی شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،عبادی نژاد گفت :مطالعات علمی نشان
می دهد هیچ آبی از منابع زیرزمینی سرخس به آن
سوی مرزها خارج نمی شود.
مدیر امور منابع آب شهرستان سرخس در نشست
مطبوعاتی با اصحاب رسانه که با حضور مدیر
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد
با بیان این مطلب گفت :ما شبکه پایش منابع زیرزمینی
داریم که در فاصله زمانی مشخص منابع آب زیرزمینی
را بررسی می کنند .یک گروه دانشگاهی نیز از دانشگاه
فردوسی این موضوع را مطالعه کرده اند و مطالعات
انجام شده و جمع بندی اولیه خروج آب از مرزها را
تایید نمی کند.
مدیر امور منابع آب شهرستان سرخس افزود:
پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری ما با رعایت
پروتکل های مرزی با کشورهای همسایه با برنامه
های مدون و اجرای طرح هایی همچون سدسازی و
بهینه سازی مصرف و تقسیم عادالنه آب در میان
کشاورزان اجازه خروج آب از کشور را نخواهیم داد.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از الیروبی رودخانه ها و
مسیل ها ،رفع تصرف حریم و بستر رودخانه ها ،انسداد
چاه های غیرمجاز ،نصب کنتور هوشمند برای چاه های
مجاز و بازگشایی آبراهه ها گفت :در سال گذشته بیش
از  120هکتار از بستر رودخانه ها رفع تصرف شد و
امسال نیز  30هکتار را رفع تصرف کرده ایم.
وی افزود :سال گذشته  60حلقه چاه غیرمجاز را
مسدود کردیم که با این کار از برداشت غیرقانونی 5
میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد .امسال هم 14
حلقه چاه غیرمجاز دیگر را شناسایی و مسدود کرده
ایم که در این رابطه هم یک میلیون مترمکعب آب
صرفه جویی شده است.
محمدرضا عبادی نژاد همچنین به اجرای طرح

هوشمندسازی چاه های
آب کشاورزی اشاره کرد و
گفت :طرح هوشمندسازی
چاه های آب کشاورزی با
موفقیت انجام شده و اکنون
 240حلقه چاه دارای کنتور
هوشمند است و  300حلقه
از این چاهها با استفاده
از سیستم مانیتورینگ
بدون نیاز به مراجعه حضوری ،تحت کنترل است .وی
احداث سد شوریجه با ظرفیت بیش از  200میلیون
مترمکعب در شهرستان سرخس که دومین سد بزرگ
خراسان رضوی است را از پروژه های مهم مهار آب های
سطحی و موثر در توسعه و اشتغال منطقه برشمرد و
بر توجه دولت به تامین مالی این پروژه تاکید کرد و
گفت :این سد اکنون  17درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود :برای تکمیل این پروژه مهم به  3سال زمان
و  200میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
عبادی نژاد طرح انتقال آب سد دوستی به شهر
سرخس را مورد اشاره قرار داد و گفت :با اجرای این
طرح از ابتدای امسال بیش از  32میلیون مترمکعب آب
در بخش کشاورزی به تشکل ها ،تعاونی ها و کشاورزان
اختصاص داده شد که این میزان تا پایان مهرماه به 40
میلیون مترمکعب خواهد رسید.
وی افزود :با اختصاص این میزان آب  10هزار هکتار از
اراضی کشاورزی منطقه زیر کشت آبی قرار گرفته است.
مدیر اداره منابع آب شهرستان سرخس در خصوص
طرح انتقال آب سد دوستی به سرخس نیز گفت :بیش
از  60درصد عملیات خط انتقال آب سد دوستی به
شهر سرخس پایان یافته است.

گزارش تصویری

عملیات  ۷ساعته و توقیف دستگاه حفاری چاه
غیر مجاز در نیمه شب
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با مسدود کردن  298چاه غیر مجاز آب در  5ماه اول امسال؛

از خروج غیر قانونی بیش از  14میلیون متر مکعب آب از آبخوان دشت مشهد و فریمان
جلوگیری شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر منابع آب شهرستان مشهد با ارائه گزارشی
از اقدامات و فعالیت های این حوزه و با بیان این مطلب
گفت :به استناد گزارش های ارائه شده از ابتدای سال
و در طول 5ماهه نخست با تالش امور و گروه های
گشت و بازرسی و اجرائیات و همکاری نیروی انتظامی
و اخد دستور قضایی 295حلقه چاه غیر مجاز آب در
محدوده شهرستان های مشهد ،طرقبه –شاندیز و
فریمان پر و 3حلقه چاه غیر مجاز پلمپ شد.
محمد برزویی با اشاره به آمار ساالنه صرفه جویی آب
با مسدود کردن چاه های غیر مجاز یاد شده افزود :با

عملیات  ۷ساعته و توقیف دستگاه حفاری
چاه غیر مجاز در نیمه شب

یک دستگاه حفاری غیر مجاز در منطقه ولی آباد مشهد
توقیف شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب مشهد با اعالم این خبر
افزود :با تالش گروه اجرائیات امور منابع آب مشهد یک
دستگاه حفاری غیر مجاز در منطقه ولی آباد مشهد
توقیف شد؛ این عملیات که با همکاری نیروی انتظامی
صورت گرفت از ساعت  22تا  5صبح ادامه داشت.
محمد برزوئی خاطر نشان کرد :گزارش های مردمی
و همچنین گشت های شبانه روزی گروه های اجرایی
شرکت آب منطقه ای استان در جهت حفظ منابع آبی
استان و جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز بر حسب
احکام مقامات قضایی تداوم دارد.
وی خاطر نشان کرد :در حالی که برخی از شهروندان
ما در حاشیه شهر با کمبود آب شرب روبرو هستند
حفر چاه های غیر مجاز که سبب تخلیه سفره های آب
زیرزمینی می شود دور از انصاف است.
برزوئی با اشاره به مسئله بحران آب گفت :نیاز داریم با
اطالع رسانی ،شفاف ساز ی و فرهنگ سازی شهروندان
را نسبت به بحران آب آگاه کنیم.
وی در ادامه به تحقیقات و طرح های پژوهشی در
مقابله با کم آبی در استان اشاره کرد و گفت :طرح
همیاران آب و سازگاری با کم آبی از پروژه ها و
تحقیقات علمی – پژوهشی است که سال ها توسط
کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان مطالعه
وبررسی شده است وبعد از ارائه و نقد این طرح ها
است؛ بنابر این ضروری
کلیات آن به تصویب رسیده َ
است تا قبل از این که با مشکل جدی روبرو شویم طرح
سازگاری با کم آبی را جدی بگیریم.

مسدود و پر کردن چاه های یاد شده ساالنه بیش از 14
میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شود.
وی در ادامه در باره میزان دبی ها و عمق چاه های پر
شده نیز خاطر نشان کرد :از  298چاه آب غیر مجاز
25حلقه با عمق های  110تا  120متر و بادبی های
بین 6تا  25لیتر بر ثانیه و  24حلقه نیز با عمق های
 70تا  110متر و دبی های 3تا  10لیتر بر ثانیه بوده
اند و بقیه چاه های غیر مجاز عمق ها ی کمتر از 70
متر داشته اند.
وی تصریح کرد :طی  5ماهه ایتدای سال جاری با
همکاری نیر وی انتظامی نیز تعداد 14دستگاه ادوات
حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش منابع آب
مشهد شناسایی و توقیف شد.
مدیر امور منابع آب مشهد با اشاره به مستند سازی
و تصویر برداری از اقدامات و فعالیت های انجام شده
نیز گفت :تصاویر مربوط به پر و مسلوب المنفعه
چاه های غیر مجاز  ،جمع آوری و توقیف دستگاه و
اداوات حفاری غیر مجاز به همراه اسنادی که به صورت
مستند تهیه شده جهت بهره برداری و ثبت در اسناد
ارائه شد.
رییس امور منابع آب تربت جام خبر داد:

انسداد  13حلقه چاه غیر مجاز در منطقه
دشتاب باخرز

13حلقه چاه غیر مجاز در منطقه دشتاب توسط
کارشناسان امور منابع آب شهرستان باخرز مسدود و
مسلوب المنفعه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،رییس امور منابع آب شهرستان تربت جام
گفت :طی هفته گذشته کارشناسان اداره منابع آب
شهرستان با همکاری کالنتری باخرز ،پلیس پیش
گیری و یگان امداد این شهرستان تعداد 13حلقه چاه
غیر مجاز که در مجاورت آب شرب حفر شده بود را پر
و مسلوب المنفعه کردند.
یوسف اختری افزود :متخلفین با ایجاد تنش ،درگیری
و ایجاد موانعی همچون بستن کمربند بر روی چاه ها
اقدام بر جلوگیری از اجرای صحیح فرامین قضایی را
داشتند که با دستور اکید دادستان ،حمایت مراجع
انتظامی و تالش همکاران امور منابع آب شهرستان،
موانع حذف و این چاه ها به طور کامل مسدود شدند.
وی ادامه داد :با توجه به این که چاه های یادشده
در سالیان گذشته نیز پر شده و متخلفین نسبت به
حفر مجدد اقدام به بازگشایی نموده بودند ،لذا پیگیری
قضایی کلیه متخلفین با توجه به تکرار تخلف و
همچنین تعقیب کیفری عوامل ایجاد تشویش با جدیت
ادامه دارد.
رییس امور منابع آب تربت جام تصریح کرد :از گذشته
با تاکید مراجع باالدستی و اعضای شورای حفاظت
منابع آب باخرز ،انسداد چاه های غیر مجاز موجود در
حریم شرب در اولویت برنامه های این امور خواهد بود.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی :

افزایش حجم آب سدها ی استان هنوز

نگرانی ها درباره مصرف آب را برطرف
نکرده است

مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آبی شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی ،با ارائه گزارشی از آمار
سدهای آبی استان گفت :آمارهای ارائه شده در پر بودن
حجم مخازن سد های استان و گزارش های ارائه شده
هنوز نگرانی ها را در باره مصرف آب شرب در خراسان
رضوی برطرف نکرده است.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی،
ادریس قائمی با اشاره به این که بهره برداری ازسدهای
چهچهه،قره تیکان و بار در حال آبگیری آزمایشی
می باشند.افزود :حجم آب مصرفی صنعت سدبار از
ابتدای سال آبی تا کنون  933/1میلیون متر مکعب
است که فعال این سد مصرف شرب و کشاورزی ندارد.
وی در ادامه در باره وضعیت سد دوستی گفت :حجم
آب ذخیره شده در سد دوستی نسبت به سال گذشته
افزایش چشمگیری داشته است به طوری که در سال
گذشته 16درصد پر بودن مخزن گزارش شده بود و
امسال به  56درصد رسیده است.
وی یاد آور شد :میزان ورودی آب به سد دوستی در
سال جاری  691/84میلیون متر مکعب است که از این
میزان  14/25میلیون متر مکعب مصرف کشاورزی و
 84/37میلیون متر مکعب جهت شرب گزارش شده
است.
قائمی در ادامه در باره میزان حجم آب ذخیره شده
سد کارده گفت :میزان در صد پربودن مخزن در سال
جاری 31درصد و در سال گذشته  21درصد است آمار
ورودی آب به این سد  45/9میلیون مترمکعب گزار
ش شده است.
وی با اشاره به این اینکه سد درونگر و دولت آباد افزایش
100درصدی پر بودن مخزن نسب به سال گذشته را
نشان می دهد تصریح کرد :برخی از سدهای ما اگر
چه نسبت به سال گذشته حتی تا 100درصد افزایش
پر بودن مخزن را نشان می دهد اما این بدان معنا
نیست که می توانیم بی رویه آب مصرف کنیم چرا که
آب ذخیره شده برخی از این سدها قابلیت و پتانسیل
تبدیل شدن به آب شرب را هنوز ندارند.
وی خاطر نشان کرد :از حجم سد دولت آباد
7میلیون متر مکعب و از حجم سد یعقوبی 26/2
میلیون متر مکعب رسوب گزارش شده است و مابقی
حجم محاسبه شده توسط سیستم حجم آب موجود
در مخزن است.
مدیر بهره برداری و نگه داری آبی شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی اضافه کرد  :همانطور که
بارها تذکر داده شده است شهروندان در مصرف آب
تمهیدات الزم را اتخاذ کنند و نسبت به شستشوی
منزل ،اتومبیل و کنترل ورودی و خروجی لوله ها آب
شرب کنترل دقیق تری داشته باشند.
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رئیس اداره ورزش و سالمت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

کسب رتبه سوم کارکنان شرکت آب منطقه ای در سومین دوره مسابقات سراسری بدمینتون
رئیس اداره ورزش و سالمت شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،گفت :کارکنان شرکت آب منطقه ای
در سومین دوره مسابقات سراسری بدمینتون موفق به
کسب مقام سوم شدند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،حسین بادامکی با بیان اینکه سومین دوره
مسابقات سراسری بدمینتون کارکنان شرکت آب
منطقه ای در شهریور ماه سال جاری باحضور 69
بازیکن از  13استان به میربانی هیات ورزش استان
زنجان ( شرکت آب و فاضالب روستایی ) برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه مسابقات در سه بخش یک نفره،
دو نفره و تیمی برگزار شد ،افزود :صنعت آب و برق یک
زنجان مقام اول ،دوم و آب و فاضالب مشهد و صنعت
آب و برق سه زنجان مقام سوم مشترک را در بخش
یک نفره کسب کردند.
رئیس اداره ورزش و سالمت ادامه داد :صنعت آب و برق
یک زنجان مقام اول  ،آب و فاضالب مشهد مقام دوم
و صنعت آب و برق دو زنجان مقام سوم مشترک را در

بخش دو نفره کسب کردند.
بادامکی گفت :در بخش تیمی صنعت آب و برق یک
زنجان مقام اول  ،آب و فاضالب مشهد مقام دوم و آب
منطقه ای خراسان رضوی یک و صنعت آب و برق
دو زنجان مقام سوم مشترک این بخش را از آن خود
کردند و در مجموع  74بازی انجام شد.
شایان ذکر است کاپ اخالق این دوره از مسابقات به
صنعت آب و برق خوزستان اهداء شد.

برگزاری سمینار مسائل اجتماعی در حوزه آب

نقد و بررسی  2پروژه تحقیقاتی به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد
به منظور نشر و گسترش دستاوردهای حاصل از طرح
های تحقیقاتی جلسه نقد و بررسی  2پروژه تحقیقاتی
«تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان استان خراسان
رضوی (مورد مطالعه :دشت نیشابور)» و «بررسی و
ارزیابی پتانسیل اجتماعی مشارکت ذینفعان در طرح
جایگزینی پساب با حقابه قنوات برای مدیریت مقابله با
بحران کم آبی گناباد» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی ،در ابتدای جلسه علیرضا طاهری مشاور و
جانشین مدیر عامل ،بر اهمیت مسائل اجتماعی در
مدیریت منابع آب تاکید نمود .وی تاکید کرد در حال
حاضر شبک ه های مجازی نقش باالیی در ارتباط با
مسائل فرهنگی و اجتماعی حوزه آب دارند و الزم است
بیش از گذشته در این زمینه فعالیت شود.
در ادامه رضا براتی ،رئیس گروه تحقیقات کاربردی
شرکت گفت :به منظور حکمرانی بهینه منابع آب الزم
است که اعتماد و مشارکت جامعه جلب شود و شناخت
مسائل و مشکالت واقعی و محلی صنعت آب کشور از
نگاه ذینفعان اهمیت باالیی دارد.
براتی اشاره کرد این موضوع میتواند در کنترل و کاهش
تنشهای اجتماعی ناشی از محدودیتهای منابع آب موثر
واقع شود .وی افزود :برای رسیدن به این هدف مهم
ارتقا و توانمندسازی گروههای مردمی در مدیریت
محلی و بخشی آب در سطح کشور ضروری است.
سپس مریم تاجری مقدم ،پژوهشگر پروژه تحلیل رفتار
حفاظت آب کشاورزان با ارائه گزارش کامل از نحوه
طرح پژوهشی گفت :مساله تأمین آب دومین مسأله
ایران پس از موضوع ضرورت اصالحات ساختاری
اقتصادی در بین صد مسئله مهم کشور است.
وی افزود با توجه به اینکه بخش عمده مصرف کنندگان
آب در ایران کشاورزان هستند ،نقش کشاورزان در

وی در ارتباط با نتایج طرح خاطرنشان کرد :با توجه
به معیارهای اولویتبندی منابع آبی برتر ،نظر به مقادیر
دبی و کیفیت منابع آبی شناسایی شده 4 ،حلقه چاه
کشاورزی با مجموع دبی  38لیتر بر ثانیه و  16رشته
قنات با مجموع دبی  518لیتر بر ثانیه جزو منابع آبی
مناسب قرار گرفتند که از بین این منابع با توجه به
لحاظ نمودن سایر معیارهای فنی و اجرایی ،قناتهای
خشویی ،علیآباد ،ده جویمند ،قصبه و بهاباد با مجموع
دبی لحظهای  329لیتر در ثانیه به عنوان منابع برتر
جهت جایگزینی با پساب و استفاده از آب آنها جهت
شرب شهر پیشنهاد شدند.
در انتها براتی از حجت میرانی مقدم ،کارشناس حفاظت
از منابع آب و ناظر طرح تحقیقاتی نخست ،و محمد
عالئی ،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و ناظر طرح
تحقیقاتی دوم سپاسگزاری نمود .وی افزود اهمیت کار
در مسائل اجتماعی حوزه آب در این موضوع است که
محققین عالوه بر اشراف بر مسائل اجتماعی الزم است
به مسائل صنعت آب نیز آگاهی داشته باشند که خود
سختی کار در این زمینه را نشان میدهد .براتی افزود
یکی از اهداف مهم تحقیقاتی شرکت کار بر روی مسائل
اجتماعی-فرهنگی در راستای مدیریت بهینه منابع آب
است.

فراخوان طرح های تحقیقاتی فن محور
شرکت مدیریت منابع آب کشور

ریاست گروه تحقیقات
کاربردی شرکت مدیریت
منابع آب ایران از فراخوان
این شرکت درباره عملیاتی
کردن طرح های تحقیقاتی
فن محور خبر داد.
حفاظت آب و جلوگیری از شوری ،خشکشدن قناتها
و چاهها ،فرونشست زمین و در کل مدیریت منابع آب
پررنگ میباشد.
وی در ارتباط با نتایج طرح خاطرنشان کرد :کشاورزان
مورد مطالعه در نیشابور ،دیدگاه های مختلف و
ناهمگنی درباره حفاظت آب دارند و در مجموع اکثریت
کشاورزان مورد مطالعه ،رفتار حفاظت آب ضعیف تا
متوسطی داشتند.
تاجری مقدم گفت :موانع رفتار حفاظت آب کشاورزان
عبارتند از :باورها و عادات غلط ،تقدیرگرایی و نبود
آیندهنگری ،پراکندگی زمین های زراعی ،نبود مشارکت
و توافق جمعی ،مشکالت مالی کشاورزان ،برنامهریزی
ت های حمایتی ضعیف
و مدیریت ضعیف دولت ،سیاس 
دولت ،عدم خودباوری کشاورزان ،نبود ارتباطات الزم
بین کارشناسان و کشاورزان ،عدم تأمین معاش و منافع
کشاورزان ،وجود تبعیض و عدم اجرای قوانین.
در ادامه سید حسین پورهاشمی شهری ،پژوهشگر
پروژه ارزیابی پتانسیل اجتماعی مشارکت ذینفعان با
ارائه گزارش پروژه خود بیان نمود که با اجرای طرح
جایگزینی پساب اتکا به منابع آبی گیسور کمتر شده
و در واقع با توجه به بروز اتفاقات در مسیر خط انتقال
آن تنش کمتری به آب شرب شهر وارد خواهد آمد و
از طرفی با عدم برداشت بیشتر از افت کمی و کیفی
چاههای شرب جلوگیری بعمل خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مجتبی نوری افزود :شرکت مدیریت منابع آب
کشور در نظر دارد تا در سال رونق تولید و در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از محصوالت فناورانه
و دانش بنیان در حوزه مدیریت منابع آب ،نسبت به
عملیاتی کردن طرح های تحقیقاتی فن محور اقدام
کند.
وی خاطر نشان کرد :در همین راستا بر اساس نیازهای
فناورانه و اطالعات مربوط به فراخوان های متعدد در
این زمینه در سایت شرکت www.research.wrm.ir
پیش نیازهای مطرح شده به تفصیل گزارش شده است.
گزارش تصویری

مصاحبه مهندس عالئی با اخبار مشهد
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عالیی در جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت:

مدیریت آب با افکار عمومی گره خورده است حق نداریم افکار عمومی را نادیده بگیریم
جلسه شورای مدیران آب منطقه ای استان خراسان رضوی با حضور مدیرعامل
شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،در این جلسه
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با تسلیت ایام سوگواری
ابا عبدا ...الحسین(ع) با اشاره به اینکه در حوزه های اصالح رفتار ،برنامه ریزی،
تهیه و تولید داده ها و اطالعات کارهای ارزنده ای در شرکت انجام شده است
که به شکل موثر و مطلوب اطالع رسانی نشده است ،افزود :بارها اتفاق افتاده
مسئوالن مخنلف وقتی در جریان کارهای شرکت آب منطقه ای قرار گرفته اند
هم شگفت زده شده اند و هم گالیه کرده اند که چرا این کارهای مهم و حیاتی
انعکاس پیدا نمی کند.
«عالیی» سپس به بیان اهمیت مدیریت افکار عمومی پرداخت و گفت:مدیریت
آب با افکار عمومی گره خورده است و ما حق نداریم افکار عمومی را نادیده بگیریم .مدیری که در این حوزه به مدیریت افکار عمومی بی توجه باشد کار خود را سخت می کند.
وی افزود :به دلیل آنکه مدیریت افکار عمومی کاری سخت ،پیچیده و تخصصی است ،زیرساخت هایی را در شرکت فراهم کرده ایم که به مدیران شرکت در این خصوص کمک کند
بنابراین مدیران باید به رویدادهای حوزه فعالیت خود توجه داشته باشند و این رویدادها را حتما به روابط عمومی شرکت منعکس کنند.
مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی؛

بستر یکی از شریان های کنترل سیالب مشهد نشانه گذاری می شود

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت
آب منطقه ای استان پس از بازدید مهندس محمد
عالیی از کال اسماعیل آباد مطرح کرد مرز بستر کال
اسماعیل آباد بر اساس مطالعات انجام شده به زودی
نشانه گذاری می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی ،صادقی فرد افزود :حفظ و نگه داری
بستر رودخانه ها ،مسیل و کال ها برحسب ماده 2
قانون از تکالیف قانونی شرکت آب منطقه ای استان
است وی تصریح کرد :طی جلسات آینده شرکت سپاد
در باره اراضی مازاد بستر کال اسماعیل آباد جهت
بررسی کارشناسی و اظهار نظر نهایی به شرکت آب
منطقه ای ارسال و نتایج آن در اختیار عموم شهروندان
وآگاهان قرار می گیرد .وی با اشاره به اهمیت حفظ
و نگه داری کال ها،رودخانه ها و مسیل ها خاطر
نشان کرد :مهم ترین دلیل حفظ و نگه داری کال ها،
رودخانه ها و مسیل ها جلوگیری از آب گرفتگی
های سطح شهر،سیل و هدایت روان آب ها در مسیر
رودخانه ها ،مسیل ها و کال ها می باشد به همین
خاطر بر اساس قانون مکلف و موظف هستیم انهار و
کال هایی عمومی را حفظ کنیم .صادقی فرد خاطر
نشان کرد:با توجه به این که شریان های طبیعی
سیالب و روان آب ها ی سطح شهردر صورت کم
توجهی می تواند خساراتی را برای شهروندان در
پی داشته باشد ضروری است آبهای مازاد طبیعی
در سطح شهر به صورت طبیعی به سمت کال ها و
رودخانه ها ی دائمی و فصلی هدایت شود .وی در
باره تعریف و اهمیت رودخانه ها وکال ها نیز گفت:

رودخانه ها و کال ها مجرای طبیعی هستند که آب
به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.
مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه های شرکت آب
منطقه ای خراسان رضوی در ادامه یاد آور شد:
برای حفظ و نگه داری بسترکال ها به خصوص کال
اسماعیل آباد که سیالب ها و آب های سطحی از طریق
این کال به سمت کشف رود هدایت می شود بعد از
بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و مسئوالن
سپاد بنا داریم بزودی عالئم نشانه گذاری برای حفظ
و نگه داری و ممانعت از تخریب کال که یکی از
شریان های مهم جهت هدایت آب های سطحی و روان
آب ها در سطح شهر مشهد می باشد را اجرا کنیم
 .وی با اشاره به این که اهمیت نشانه گذاری بستر
کال ها حفظ و نگه داری بستر و حریم رودخانه ها
و منابع ابی است در باره نحوه نشانه گذاری بستر
کال ها نیز گفت :نشانه گذاری معموال یا از طریق
خاکریز خاکی و یا از طریق نسب میله های مخصوص
انجام می شود تا شهروندان بتوانند تشخیص
دهند که این کال مورد حفظ و حمایت شرکت آب
منطقه ای استان قرار گرفته است ودر نهایت همکاران
من در شرکت از هر اقدامی که سبب تخریب بستر شود
ممانعت به عمل خواهند آورد .وی خاطر نشان کرد:
یکی دیگر از موارد مهم نشانه گذاری بستر کال ها و
رودخانه آگاهی بخشیدن شهروندان در جهت عدم ورود
به بستر رودخانه و کال ها می باشد و در صورت ورود
غیر قانونی به این مسیرها با متخلف برخورد قانونی
صورت می گیرد .وی ادامه داد :رودخانه ها و کال ها
به مانند رگ های بدن انسان هستند که می توانند
روان آب ها ،سیالب و آب گرفتگی را از سطح شهر
جمع آوری و به سمت مصارف عمومی و حتی تبدیل
به آب شرب هدایت کنند .وی در خصوص اهمیت
کال اسماعیل آباد گفت :کال اسماعیل آباد یکی از
شاخه های انحرافی کال چهل بازه می باشد که
از طریق آن آب های مازاد سطح شهر به رودخانه
کشف رود هدایت می شودو می تواند به مصارف
عمومی ،کشاورزی و حتی ذخیره سازی برسد.

برگزاری دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی گفت :جلسه مدیریت
عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با حضور
مدیرعامل شرکت و اعضای کمیته مذکور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد حسین کرابی با اشاره به برگزاری جلسه
کمیته مدیریت عملکرد با حضور مدیرعامل در خصوص
شاخص های ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی
در سال جاری ،اظهار کرد :در جلسه مذکور عالوه بر
اعالم نتایج و امتیازات اولیه شاخص های عمومی و
اختصاصی جشنواره شهید رجایی ،شاخص های مذکور
نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت

آب منطقهای خراسان رضوی با اشاره به مهمترین
موضوعات مطرح شده در این نشست تصریح کرد:
برون سپاری و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی،
استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی برای
انجام فعالیت های شرکت ،تمرکز زدایی و واگذاری
وظایف و اختیارات حوزه ستادی به شرکت و همچنین
وظایف و اختیارات شرکت به امورهای آب شهرستان ها
از جمله موضوعات مطرح شده بود.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه می توان به
توسعه فعالیت های الکترونیکی ،ساماندهی و متناسب
سازی نیروی انسانی و کاهش پست های سازمانی و
مدیریتی ،استفاده از توانمندی بانوان در پست های
مدیریتی بر اساس برش های استانی ابالغ شده،
مناسب سازی فضاهای اداری جهت استفاده معلوالن و
جانبازان از جمله ایجاد رمپ مناسب ،سرویس بهداشتی
و انجام اقدامات الزم براساس چک لیست های مربوطه
در حوزه مدیریت فضای سبز اشاره کرد.
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تقدیر از خبرنگاران در اداره منابع آب سرخس
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،رئیس اداره منابع آب شهرستان سرخس در مراسمی
که در محل این اداره برگزار شد با تبریک این روز از خبرنگاران این شهرستان تقدیر کرد.
عبادی نژاد با بیان این که ورود شجاعانه به مسائل از ویژگی های خبرنگار است گفت :خبرنگاری با مچ گیری متفاوت
است اما مطالبه گری وظیفه ای است که باید خبرنگار داشته باشد وخبرنگار حلقه وصل بین مسئوالن و مردم است و
می تواند به مسائل روز کشور کمک کند.
رئیس اداره منابع آب شهرستان سرخس به ویژگی های
خبرنگار اشاره کرد و گفت :حق گویی ،حق طلبی و نقد
منصفانه ازویژگی های خبرنگار است.
وی با اشاره به این که با کمک رسانه و خبرنگاران
می توان مسائل مربوط به آب و سازگاری با کم آبی را با
فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب به مردم اطالع
رسانی کرد افزود :به همین منظور به زودی جلسه ای با
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اصحاب رسانه
در حوزه اطالعات و منابع آب در شهرستان سرخس
برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این مراسم خبرنگارانی از رسانه های
کشوری و شهرستانی از تسنیم ،صدا و سیما ،نسیم
سرخس و روزنامه خراسان حضور داشتند.
دو حلقه چاه جدید برای پایداری آب شرب
سرخس حفر و آماده بهره برداری است
رئیس اداره منابع آب سرخس با اعالم این خبر گفت :دو
حلقه چاه جدید برای پایداری آب شرب سرخس حفر و
آماده بهره برداری است.
عبادی نژاد با اشاره به ذخیره  700میلیون مترمکعبی
آب پشت سد دوستی ،گفت :در صورت اختصاص اعتبار

پروژه انتقال آب سد دوستی به سرخس  40 ،میلیون
مترمکعب آب از محل این سد برای کشاورزی سرخس
توزیع شده است این پروژه در مدت  2سال به انجام
می رسد و تاکنون 30درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است.
وی به مسدودسازی  13چاه غیرمجاز نیز اشاره کرد
و افزود :مسدودسازی و پر کردن چاه های غیرمجاز از
ابتدای امسال تاکنون ادامه دارد و بر اثر مصرف بی رویه،
آب بسیاری از چاه های کشاورزی نه تنها قابل شرب
نیست بلکه برای کشاورزی هم دیگر قابل بهره برداری
نمی باشد.

امام جمعه شهر کالت دردیدار با پرسنل اداره

مدیر امور منابع آب شهرستان کالت خبر داد:

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو اعالم کرد:

منابع آب این شهرستان:

در هر کاری توکل به خداوند ،توسل به ائمه

انسداد  3حلقه چاه غیر مجاز در کالت

اطهار و تالش را مد نظر قرار دهید

امام جمعه شهرستان کالت در دیدار با پرسنل اداره
منابع آب شهرستان کالت که به مناسبت ایام سوگواری
سرور و ساالر شهیدان امام حسین علیه السالم در
دومین روز از ایام محرم در دفتر ایشان برگزار شد با
اشاره به این که در هر کاری باید «3ت» را مد نظر قرار
داد ،گفت :توکل به خداوند ،توسل به اولیا و ائمه اطهار و
در نهایت تالش از مهمترین اهدافی است که انسان باید
در هر کاری سرلوحه قرار دهد.
حجت االسالم و المسلمین صاحبی با اشاره به
رهنمودهای الزم افزود :با رعایت این  3اصل قطعا در
همه امور به موفقیت دست خواهید یافت.
وی در ادامه ضمن آشنایی با پرسنل ادراه منابع آب و
عرض خدا قوت و توفیق روز افزون برای پرسنل اداره
منابع آب این شهرستان از تالش ها و زحمات همه آنان
تقدیر و تجلیل کرد
در ادامه این مراسم مدیر منابع آب شهرستان کالت
با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های انجام شده
طی ماه های اخیر ،ضمن عرض تسلیت به مناسبت
فرا رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین
علیه السالم در باره اهمیت آب و ارتباط مستقیم آن
با واقعه کربال و وظیفه خطیر پرسنل این اداره به عنوان
ناجیان آب ،مطالبی را بیان داشت.
وی یادآور شد :مردم در ابتدا بر این باورند که رفع تصرف
از بستر رودخانه یا انسداد چاه های غیر مجاز سلب
حقوق شهروندان منطقه می باشد.اما با گذشت زمان
و در بلند مدت نتیجه این اقدامات برای شهروندان به
وضوح قابل لمس می باشد.
مصطفی فرزانه افزود :تاثیر اساسی برخورد و مقابله با
تخلفات آبی در درازمدت آشکار می گردد و ضروری
است روحانیون در سخنرانی های خود به مباحث مربوط
به منابع آب توجه ویژه ای داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،مدیر امور منابع آب شهرستان کالت از انسداد
3حلقه چاه آب غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
مصطفی فرزانه با اشاره به اهداف این عملیات در راستای
صیانت از منابع آبی در این شهرستان افزود :انسداد
چاه های مورد اشاره بر اساس احکام قضایی و همکاری
دادستان و نیروی انتظامی صورت گرفت.
وی خاطر نشان کرد :اهالی و دهیاری جلیل آباد در
اجرای احکام قضایی همکاری و مساعدت خیلی خوبی
داشتند که جای تشکر دارد.
وی با اشاره به عمق چاه های غیر مجاز در این منطقه
خاطر نشان کرد :این چاه ها با توجه به منطقه آبخیز
کالت با عمق های 5تا  15متر بود که توسط همکاران
امور منابع آب شهرستان کالت پر و مسدود شد.
فرزانه یادآورشد :انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری
از اضافه برداشت منابع آب سبب جلوگیری از کاهش
الیه های آبخوان و تقویت منابع آب شرب در این
شهرستان می شود.
مدیر منابع آب شهرستان کالت با اشاره به این که
انسداد چاه های غیر مجاز باید همراه با فرهنگ سازی و
آگاه سازی شهروندان صورت گیرد تصریح کرد:
اطالع رسانی و آگاهی سازی برای نیل به اهداف بلند
مدت مدیریت امور منابع آب در راستای ممانعت و
مسدود سازی چاه های غیر مجاز همراه با آگاهی و
اطالع رسانی و فرهنگ سازی تاثیر مستقیم و ماندگاری
خواهد داشت.

آغاز فرایند ارسال آثار به جشنواره نیرو و
رسانه از ابتدای مهرماه

مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو
گفت :عالقهمندان به منظور شرکت در دومین جشنواره
نیرو و رسانه میتوانند آثار خود را در بازه زمانی یکم تا
 30مهرماه به دبیرخانه این جشنواره کنند.
صدیقه ببران افزود :برای این دوره از جشنواره محورهایی
از قبیل« :تجربیات موفق مرتبط با مدیریت مصرف و
کاهش تلفات آب و برق»« ،تجربیات موفق سازگاری
با کم آبی در حوزههای کشاورزی»« ،توانمندیهای
بخشهای غیردولتی و دولتی در حوزههای آب و برق»
و همچنین «آمایش سرزمین و سازگاری با تغییر اقلیم»
در نظر گرفته شده است.
وی زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را یکم تا 30
مهرماه امسال دانست و افزود :بازه زمانی انتشار آثار
بایستی از اول فروردینماه تا  31شهریور سال  98در
یکی از رسانههای رسمی ،مکتوب ،و دیداری و شنیداری
باشد که عالقهمندان به منظور شرکت در این دوره
از جشنواره نیرو و رسانه میتوانند به وب سایت این
جشنواره به نشانی  www.pr.moe.gov.irمراجعه کنند.

14
استفاده از فناوری سنجش از دور در برآورد تبخیر-تعرق واقعی و تدقیق مولفههای بیالن آب در مقیاس
حوضه آبریز
پژوهشگر :یاور پورمحمد
ناظرین :کامران داوری و احمد قندهاری
کارفرما :شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
نکات برجسته پژوهش:
• توسعه ابزار در محیط برنامهنویسی  Rبه منظور
محاسبه میزان تبخیر-تعرق واقعی.
• محاسبه تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس حوضه با
دقت مکانی باال ( 30متر) در سال آبی  2014-2015با
استفاده از تصاویر سنجنده لندست .8
• ارائه مدلی جدید برای خودکار نمودن شناسایی بهترین
پیکسلهای گرم و سرد.
لهای سرد و گرم.
• بومیسازی مشخصات پیکس 
ضرورت و هدف از انجام کار:
با توجه به وابستگی صنایع و جمعیت روز افزون و به
خصوص رشد کشاورزی به سبب توسعه سیستمهای
آبیاری ،برآورد دقیق میزان منابع آب امری نه تنها

شکل  )1مدل پیشنهادی پیدا کردن بهترین جفت پیکسل سرد و گرم در مدل SEBAL
 )aشناسایی کاندیدهای جفت پیکسل سرد و گرم  )bانتخاب بهترین جفت پیکسل سرد و گرم

اجتنابناپذیر بلکه ضروری جهت مدیریت بهنگام و پویا منابع آب است .برآورد پارامترهای بیالن آبی بخصوص بخش مربوط به تبخیر-تعرق بسیار پیچیده و حساس است .در
مطالعه حاضر تالش گردیده است تا بهترین روش محاسبه تبخیر-تعریق واقعی با توجه به شرایط خاص منطقه ارزیابی و در صورت نیاز با اعمال برخی اصالحات ،روش تبخیر-تعرق
برای منطقه بومیسازی شود.
روش انجام پژوهش:
از این رو که در کشور ایران وسیلهای برای اندازهگیری میزان تبخیر-تعرق واقعی وجود ندارد .به منظور ارزیابی نتایج
محاسبه تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای ،مدل توسعه داده شده در حوضه آبریز رودخانه سانتا کروز
ارزیابی شد و پس از صحتسنجی نتایج مدل توسعه داده شده برای سالهای  ،2013-2014مدل مذکور در محدوده
مطالعاتی مشهد نیز اجرا گردید.
به این منظور ،دادههای ساعتی ایستگاههای سینوپتیک و  EC Towerواقع در محدوده حوضه آبریز رودخانه سانتا
کروز برای سالهای  2013-2014دریافت شد .و همچنین تصاویر ماهوارهای لندست  8برای بازه زمانی مذکور نیز از
وب سایت  USGSدریافت شد.
الگوریتم جستجوی پیشنهادی پیکسلهای سرد و گرم شامل دو قسمت اصلی است:
الف) شناسایی پیکسلهای کاندید از مزارع کشاورزی همگن.
ب) تعیین بهترین جفت پیکسل.
نتایج و یافته ها:
شکل 2زیر نشان
دهنده  ETaمحاسبه
شده با استفاده از
الگوریتم جستجو
است .از آنجا که
تبخیر-تعرق واقعی
در سه ارتفاع (988
متر 1121 ،متر و
 1289متر) در سه
برج اندازه گرفته شده
است ،مقادیر  ETaبر اساس ارتفاع آنها گروهبندی شده
است.

شکل 2

شکل ،3منحنیهای تراکم  NDVI، SAVI ، LAIو  LSTمحدوده مطالعاتی حوضه آبریز سانتا کروز است .خطوط آبی
و قرمز در این شکل ،مقدار پیکسل های سرد و گرم را برای هر یک از پارمترها تعیین میکنند.

شکل3
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شیخ ابی سعید ابی الخیر را گفتند:فالن کس بر روی آب می رود .شیخ گفت«:سهل است ،وزغی
و صعوه ای بر روی آب می برود ».شیخ را گفتند:فالن کس در هوا می پرد .شیخ گفت«:زغنی و
مگسی نیز در هوا بپرد ».او را گفتند:فالن کس در یک لحظه از شهری به شهری می برود .شیخ
گفت«:شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود .این چنین چیزها را بس قیمتی
نیست .مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بجنبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق
درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد».
ارزش واقعی انسان به این است که همواره به یاد خداوند باشد و هرگز حضور او را از
یاد نبرد.

آورده اند که روزی زبیده زوجه ی هارون الرشید در راه بهلول را دید که با کودکان بازی میکرد و با انگشت بر زمین خط می کشید.
پرسید  :چه می کنی؟
گفت  :خانه می سازم.
پرسید  :این خانه را می فروشی؟
گفت  :آری.
پرسید  :قیمت آن چقدر است؟
بهلول مبلغی ذکر کرد.
زبیده فرمان داد که آن مبلغ را به بهلول بدهند و خود دور شد.
بهلول زر بگرفت و بر فقیران قسمت کرد.
شب هارون الرشید در خواب دید که وارد بهشت شده به خانه ای رسید و چون خواست داخل شود او را مانع شدند و گفتند این خانه از زبیده زوجه ی
توست.
دیگر روز هارون ماجرا را از زبیده بپرسید.
زبیده قصه بهلول را باز گفت.
هارون نزد بهلول رفت و او را دید که با اطفال بازی می کند و خانه می سازد.
گفت  :این خانه را می فروشی؟
بهلول گفت  :آری
هارون پرسید  :بهایش چه مقدار است؟
بهلول چندان مال نام برد که در جهان نبود.
هارون گفت  :به زبیده به اندک چیزی فروخته ای.
بهلول خندید و گفت  :زبیده ندیده خریده و تو دیده می خری میان این دو ،فرق بسیار است.

جوان ثروتمندی نزدیک انسان وارسته رفت واز او اندرزی برای زندگی نیک خواست.
مرد او را به کنار پنجره برد و پرسید:
پشت پنجره چه می بینی؟
ادم هایی که می آیند ومی روند وگدای نابینایی که در خیابان صدقه می گیرد.بعد آینه بزرگی به او نشان داد وپرسید:
در این آینه نگاه کن و بگو چه می بینی؟خودم را می بینم.دیگر دیگران را نمی بینی!آینه وپنجره هر۲از۱ماده اولیه ساخته شده اند.شیشه.اما در آینهالیه ی نازکی از نقره درپشت شیشه قرار گرفته ودر آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی.
این۲شیء شیشه ای را باهم مقایسه کن.وقتی شیشه فقیر باشد دیگران را می بیند و به آنها
احساس محبت می کند اما وقتی از نقره(یعنی ثروت)پوشیده می شود فقط خودش را می بیند
تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی وآن پوشش نقره ای را از جلو چشم هایت برداری تا بتوانی باز دیگران را ببینی و دوست داشته باشی
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مدیرکل مدیریت بحران استان :

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل در درگز
حجت علی شایانفر ،مدیرکل مدیریت
بحران استان خراسان رضوی ،در بازدید از
رودخانه های زنگالنلو ،تیرگان و پلگرد در
شهرستان درگز ،اعتباراتی را برای جبران
خسارات وارده اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی ،مدیر اداره منابع آب
شهرستان درگز با اعالم این خبر گفت:
مهندس شایانفر از رودخانه های زنگالنلو،
تیرگان و پلگرد و مناطق خسارات دیده
سیالب بازدید کرد .در این بازدید مسئوالن

شده انجام شود طی دو ماه آینده کل مسیر بازگشایی خواهد
شد .خجسته پور تصریح کرد :آموزش و فرهنگسازی در
خصوص رعایت حریم بستر رودخانه و سیالب ،ساماندهی و
الیروبی رودخانهها با اهداف مهار و کنترل سیالب مهمترین
اقداماتی هستند که باید در آینده برای جلوگیری از سیالب
انجام شود.
گزارش تصویری

دیدار امام جمعه شهر کالت با پرسنل اداره

شهرستان از جمله فرماندار و بخشدار منطقه و رئیس بنیاد مسکن و مدیر اداره منابع آب درگز وی را همرانی کردند.
بزرگی با اعالم خسارات وارده به این رودخانه ها گفت :در پی بارندگی های بهاری گذشته و وقوع سیالب ،خسارات
قابل توجه به این رودخانه ها وارد شده بود که مدیرکل مدیریت بحران استان ،اعتباری را به منظور بازسازی و ترمیم
این مناطق به ادارات منابع آب ،راهداری و بنیاد مسکن اختصاص داد.

تقدیر از تالشگران عرصه آب در کالت

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت از خدمات ،تالش ها
و فعالیت های ارزنده کارکنان امور منابع آب شهر کالت
در راستای نیل به اهداف سازمان تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه خراسان
رضوی ،رییس امور منابع آب شهرستان کالت گفت:
هم زمان با گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند مراسم
تقدیر از کارمندان نمونه امور منابع آب شهرستان کالت
با حضور فرماندار و جمع کثیری از مدیران و معاونان
ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی این شهرستان
برگزار شد و در ادامه این مراسم یکی از کارکنان این
اداره با اهدای لوح مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
مصطفی فرزانه اظهار داشت :در راستای اهداف تکریم
ارباب رجوع و حمایت از کارمندانی که در این راستا
قدم های مثبتی برداشته اند در ایام بزرگداشت هفته
دولت مراسم تجلیل و تقدیر از «حسن خادم» کارمند
این اداره با اهدای لوح در فرمانداری برگزار شد.
وی افزود:مدیریت منابع آبی امروز از مسائل حساس در
کشور است و با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و حفظ
منابع ابی به تبع ما نیز بایستی جهت ایفای مسئولیت
خطیر خود به خصوص در شهرستان کالت که در
مجاورت کشورهای همسایه قرار گرفته است نسبت به
مدیریت آب بیش از گذشته آگاهانه اهتمام بورزیم.
وی با اشاره به مشکالت و سختی کار در این حوزه خاطر

نشان کرد :اجرای قوانین مربوط به انسداد چاه های
غیر مجاز و روبرو شدن با شهروندان از یک سو و کنترل
بهره برداری از چاه های مجاز از سوی دیگر کار در این
حوزه را با دشواری همراه کرده است.
وی در ادامه از تالش ها و زحمات کارکنان این اداره
در مواجه شدن با سیل و سیالب های اخیر در این
شهرستان تقدیر و تشکر کرد و گفت :بایستی برنامه های
مدون و جامع تری برای مقابله با خطرات احتمالی سیل
و سیالب در این شهرستان تهیه و تدوین کرد.
وی تصریح کرد :مهمترین سرمایه ادارات ،نیروی انسانی
است که برای پویایی این بخش باید تالش کرد.

منابع آب این شهرستان

گزارش تصویری

میز خدمت

مدیر امور منابع آب نیشابورخبر داد:

بازگشایی و رفع تصرف از حریم بستر دو
رودخانه فصلی در شمال شهر نیشابور

هر ساله با وقوع بارندگی در دامنه های شمالی روستای
بشرآباد از بخش مرکزی نیشابور ،سیالب های بزرگی در
دو رودخانه فصلی قلعه و حلیرون روی می دهد .و سبب
خساراتی به اراضی کشاورزی و مسکونی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی مدیر امور منابع آب نیشابور با بیان این مطلب و با
اشاره به این که دو رودخانه در حاشیه شمال شرقی شهر
نیشابور و در شمال و مجاورت روستای بشراباد قرار دارد
گفت :با مساعدت دادستان نیشابور ،اجرای بازگشایی از
حریم و بستر این دو رودخانه شروع شد.
خجسته پور افزود :مجموع طول رودخانه های اصلی حدود
 10کیلومتر می باشد و مساحت قابل بازگشایی و رفع
تصرف حدود  1/24هکتار است.
مدیر امور منابع آب نیشابور ،تاکید کرد :تاکنون مطالعات
مربوط به حریم و بستر 30کیلومتر از طول رودخانه های
نیشابور و فیروزه انجام شده است.
وی یادآور شد :رفع تصرفات و بازگشایی نقش مهمی در
کنترل سیالب و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد و اگر
عملیات بازگشایی این رودخانه بر اساس زمانبندی تعیین
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