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دوماه نامه الکترونیکی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد 

 اولیــن نشســت شــورای حفاظــت منابــع آب اســتان بــا حضــور 
اســتاندار و مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای از طریــق ارتبــاط 

ویدئوکنفرانــس بــا مدیــران مربوطــه در اســتان برگــزار شــد.
"محمدمهــدی جوادیــان زاده" در ایــن نشســت بــه برنامه هــای 
گفــت: ارائــه  کــرد و  اجــرا شــده از مصوبــات ســال قبــل اشــاره 
خدمــات توســط همــه ارگان هــای ذیربــط در ســطح اســتان 
کنتــور هوشــمند مــورد تائیــد شــرکت آب  بایــد منــوط بــه نصــب 
منطقــه ای، اجــرای مدیریــت مصــرف بــر اســاس طــرح تحویل 
کنتــور، اجــرای  کشــاورزی مجهــز بــه  حجمــی بــرای چاههــای 
خاموشــی ۷۵ روزه بــرای چاههــای فاقــد کنتور، مشــروط کردن 
کنتــور  کنتــور بــه نصــب  بهــره بــرداری مجــدد از چاههــای فاقــد 
و همــکاری تمــام ارگانهــا از جملــه جهــاد کشــاورزی و توزیع برق 

کــردن ایــن برنامه هــا باشــد. اســتان بــرای عملیاتــی 
ــا  کشــاورزی ب ــان اینکــه حــدود ۸۰ درصــد چاههــای  ــا بی وی ب
همــکاری همــه مجموعــه شــورای حفاظــت و کشــاورزان مجهز 
بــه کنتــور هوشــمند شــده اظهــار داشــت: درصد باقــی مانده هم 
در اولویــت بــاالی کاری اســت تــا تبعیــض و بی عدالتــی در مورد 
آنهایــی کــه مجهــز بــه کنتــور هوشــمند بــوده و مــورد کنتــرل قرار 
میگیرنــد نســبت بــه کســانیکه فاقــد کنتــور هســتند، رفع شــود.

کــرد و افزود:بــا توجــه  وی بــه طــرح تحویــل حجمــی نیــز اشــاره 
کشــاورزان  بــه پتانســیل آبدهــی دشــتها و رعایــت عدالــت بیــن 
ــده  ــی ش ــتان اجرای ــتان های اس ــر شهرس کث ــز در ا ــرح نی ــن ط ای

اســت.
گفتــه جوادیــان زاده، در آزادســازی سراســری رودخانه هــا  بــه 
۵رودخانــه در دســتور کار بــوده و ۱۱۴ کیلومتــر بحــث شناســایی 
کمــک همــکاران  کــه بــا  تصرفــات رودخانه هــا انجــام شــده 
اســتانی و شهرســتانی این برنامه نیز رو به پیشــرفت می باشــد.

کاهــش شــدید بارندگــی در ســال آبــی جــاری  جوادیــان زاده بــه 
کثــر حوزه هــا نســبت بــه ســال گذشــته و  کــرد و گفــت: در ا اشــاره 
کاهــش شــدید بــارش تــا ۴۵ درصــد نیــز داشــته ایم.  بلندمــدت 
کاهــش بارش هــا بــه تبــع آن روان آبهــای اســتان  وی افزود:بــا 
کــه تاثیــر بســیاری در تقویــت ســفره های زیرزمینــی دارنــد  نیــز 

کاهــش چشــمگیری داشــته اند.

ایــن مســوول بــه اجــرای برنامــه بســیار خــوب و موثــر رویــداد 
کــرد: ایــن طــرح بــرای اولیــن  کیــد  آبــی در اســتان اشــاره و تا
گذشــته آغــاز شــد و هرمــاه در  کشــور و اســتان در ســال  بــار در 
گفتمــان دو طرفــه مســئوالن و مردم،جلســات  یــک شهرســتان 
انتظامــی  ونیــروی  جمعه،فرمانــداران  ائمــه  بــا  هم اندیشــی 
اجــرای آن  نیــز  امســال  امیدواریــم  و  واقــع شــد  بســیار موثــر 
کرونایــی بــا  مصــوب شــود هرچنــد ممکــن اســت بعلــت شــرایط 

محدودیتهایــی روبــرو شــویم.
کنتــور  بــه  صنعتــی  چاه هــای  درصــدی   ۵۵ تجهیــز  از  وی 
کــردن ۴۵ درصــد باقیمانــده  گفــت مجهــز  هوشــمند خبــر داد و 

در اولویــت بــاالی برنامــه امســال می باشــد.
کــم آبــی  جوادیــان زاده یــادآور شــد: بــرای برنامــه ســازگاری بــا 
اســتان و طــرح و احیــاء و تعــادل بخشــی، بیــش از ۱۱۸۰ ســاعت 
کارشناســی انجــام شــد ضمــن آنکــه بــرای تدویــن ایــن  کار 
کشــاورزی، منابــع طبیعــی،  برنامــه، جلســات متعــدد بــا جهــاد 
محیــط زیســت و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی برپــا شــد و 
در صــورت اجــرای عملیــات آبخــوان داری و آبخیــزداری بــه 

ــر مکعــب صرفــه جویــی می شــود. میــزان ۳۰میلیــون مت
وی ادامــه داد: در حــوزه شــرب، بهداشــت و فضــای ســبز نیــز در 
گذشــته تــاش شــد تــا ۱۰۰ درصــد آب فضــای ســبز از آب  ســال 
کــه در ایــن راســتا اســتفاده از آب شــرب بــرای  شــرب جــدا شــود 
فضای ســبز کاهش چشــمگیری داشــت و امیدواریم امســال با 
همــکاری شــهرداران ایــن جداســازی آب شــرب از فضــای ســبز 

را بــه صفــر برســانیم.
در ایــن نشســت دیگــر اعضــاء نیــز بــه بیــان عملکردها و مســائل 
و مشــکات پیــش روی برنامه هــای حفاظــت پراختنــد. در 
پایــان جلســه اســتاندار یــزد ضمــن جمــع بنــدی موضوعــات 
مطــرح شــده و اشــاره بــه پــی گیری هــا یــی کــه در زمینــه تامیــن 
کیــد نمــود انتظــار  کــم آب در اســتان شــده اســت تا آب صنایــع 
اســتان از وزارت نیــرو ایــن اســت کــه موضوع مهــم تخصیص از 
که  تعادل بخشــی اســتان یزد را زودتر به ســرانجام برســاند چرا 
عملیاتــی شــدن ایــن موضوع می تواند ســهم بزرگــی در پایداری 

احیــاء و تعــادل بخشــی ســفره ها داشــته باشــد.

اولین نشست شورای حفاظت منابع آب استان 
در سال جدید برگزار شد

مقدمه

چنــد وقــت پیــش درجایــی منتظــر بــودم. یــک آقایــی 
جلــو آمــد و ســام و احــوال پرســی گرمــی با من کــرد. من 
هــم مطابق معمول بــه روی خودم نیاوردم که ایشــان 
گرمــی تحویــل  را نشــناخته ام ســام و احــوال پرســی 
کــه ایشــان بــی مقدمــه  دادم. امــا آنجــا دســتم رو شــد 
ــاه پاســخ  کوت ــا مکثــی  پرســید مــن را شــناختید؟ مــن ب
گفــت مــن فانــی  دادم: راســتش،... نــه. خندیــد و 
کارآمــوز  هســتم. در ســال های دور بــا فانــی و فانــی 
شــما بوده ایــم در شــرکت آب و فاضــاب. چیزهــای 
مبهمــی یــادم آمــد. بعــد گفــت یــادش بخیــر قــرار بــود 
وضعیــت مطلــوب آب شــرب بافــق را بــرای ســال ۱۴۰۰ 
ترســیم نماییــم و مــا بــا خودمــان فکــر می کردیــم حــاال 
کــو تــا ســال ۱۴۰۰. چشــم کــه بــاز کردیــم دیدیم در ســال 

ــذرد. ــد تنــد می گ ۱۴۰۰ هســتیم. روزگار عجــب تن
کــردم ســال های ســال، افــق ۱۴۰۰ در  بــا خــودم فکــر 
همــه تحلیل هــای مــا افــق هــدف بــود. در ســال ۱۴۰۰ 
تهدیدهــا و فرصت هــا چیســت؟ شــایدها و بایدهــا و 
نبایدها برای ۱۴۰۰ چیســتند؟ جایگاه ما در ســال ۱۴۰۰ 

چــه خواهــد بــود؟ و...
کنــون در ســال ۱۴۰۰ ایســتاده ایم و می توانیــم آنچــه را  ا
کــه بــا تحلیــل و فــرض و ســعی و خطــا بــرای آن نقشــه 
کنون انــدازه  و برنامــه و اســتراتژی تعریــف می کردیــم را ا
گیــری نماییم و ببینیم فاصلــه برآوردهــای آن زمان ما 
بــا واقعیت هــای امــروز بــه چه میــزان اســت؟ به عبارتی 
گــر آنچــه  عامیانه ترچــه می خواســتیم و چــه شــد. و ا
می خواســتیم، نشــد، چــرا نشــد؟ یــک مثــل مدیریتــی 
گــر چیــزی را بتوانیم اندازه  مشــهور هســت که می گوید ا
گیری نماییم می توانیم آن را کنترل کنیم و درصورت 

کنتــرل می توانیــم آن را مدیریــت نماییــم. 
کــه در واپســین  کــم آبــی اســتان  برنامــه ســازگاری بــا 
روزهــای ســال گذشــته بــه تصویــب کارگــروه ملی رســید 
کــه بــا همــکاری  نقشــه راهــی حســاب شــده می باشــد 
دســتگاه های ذیربــط حــوزه آب از ســال 9۷ تاکنــون 
ــز  ــند نی ــن س ــه ای گرچ ــت. ا ــوده اس ــن ب ــت تدوی در دس
گرچــه بــه منظــور جلــب  لنگی هــا و نواقصــی دارد وا
گاه  رضایــت همــه دســت اندرکاران، ایــن ســند خــودآ
ــی رفــت و در  ــه ســمت یــک ســند میان گاه ب ــا ناخــودآ ی
بعضــی جاهــا بــا نگاهــی کامــا محافظــه کارانــه تدوین 
ایــن ســند جامع تریــن  شــد ولیکــن در حــال حاضــر 
افــق میــان مــدت  کــه  و معتبرتریــن ســندی اســت 
۱۴۰۵ و بلنــد مــدت ۱۴۱۰ را هــدف قــرار داده و بــرای 
معــدن  و  و صنعــت  کشــاورزی  بخش هــای شــرب، 
گــر همــه  برنامــه ارائــه داده اســت. بــه نظــر می رســد ا
ــرای اجــرای ایــن ســند  دســتگاه های ذیربــط عــزم را ب
جــزم نماینــد و ســند را یــک ســند فرادســتگاهی بیننــد 
کــه ســال ۱۴۰۵ ســالی خواهــد  می تــوان امیــدوار بــود 
کــه چالش هــای تامیــن آب بــرای بخش هــای  بــود 
مختلــف متقاضــی آب، ســالی کــم چالش تــرو مدیریــت 
شــده ترخواهد بــود. البتــه در کنــار ســند ســازگاری بــا کم 
آبــی بایــد در فکــر تدویــن ســند تامیــن آب هــم بــود. 
کنــده امــا  کارهــای پرا گذشــته  گرچــه در ســال های  ا
ــن  ــت ولیک ــده اس ــام ش ــتا انج ــن راس ــمندی در ای ارزش
کــه ایــن ســند نیــز بــه صــورت  کنــون وقــت آن اســت  ا
یــک ســند جامــع و دوراندیشــانه تدویــن و در دســتورکار 

گــزاران و مجریــان امــر قــرار داده شــود. سیاســت 
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 معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت 
آب منطقــه ای یــزد از اقــدام قاطعانــه ایــن 
شــرکت در جلوگیــری از برداشــت چاههــای 

غیرمجــاز خبــر داد.
ــا اعــام ایــن خبــر اظهــار  جــواد منصــوری ب
گذشــته ۱۱۵ حلقــه چــاه  داشــت: در ســال 
ــادل  ــی مع ــا برداشــت حجــم آب ــاز ب غیرمج
۸۰۰ هــزار متــر مکعــب در ســال پر و مســلوب 

المنفعــه شــد.
وی از برنامــه ریــزی بــرای حفاظت از منابع 
آب در قالــب نقشــه راه خبــر داد و افــزود: 
ــش  کاه ــاله و  ــن س ــالی های چندی خشکس
ــن آب  ــی، تامی ــازن آب زیرزمین ــم مخ حج
پایــدار را بســیار دشــوارتر از قبــل نمــوده و لــذا 

الزم اســت همزمــان بــا تامیــن نیــاز، مدیریــت مصــرف نیــز در 
گیــرد. کار قــرار  دســتور 

ــا بیــان اینکــه شــرکت آب منطقــه ای،  ایــن مقــام مســئول ب
برنامــه ریــزی یــک ســاله بــرای رســیدن بــه اهــداف بلندمدت 
انجــام داده هــدف اصلــی شــرکت را تامیــن آب مطلــوب و 

کلیــه ذینفعــان دانســت. پایــدار بــرای 
ــع قلیــل آب  ــه برنامــه ریــزی حفاظــت از مناب ــا اشــاره ب وی ب
زیرزمینــی اســتان در قالــب نقشــه راه اهــداف مختلــف آن را 
طرح تحویل حجمی در چارچوب سند سازگاری با کم آبی، 
نصــب کنتــور هوشــمند آب، جلوگیــری از اضافــه برداشــت ها، 
پــر و مســلوب المنفــه نمودن چاه هــای غیرمجاز، بروزرســانی 
پروانــه چاه هــا، تدقیــق اطاعــات ســامانه دوســویه و نصــب 

کــرد. کنتــور جهــت حســابداری دقیق تــرآب مصرفــی عنــوان 
کــم آبــی  منصــوری همچنیــن از تدویــن ســند ســازگاری بــا 
اســتان خبــر داد و گفــت: مقادیــر صرفــه جویــی در ایــن ســند، 
طــی ۲ مرحلــه و تــا ســال ۱۴۱۰ برنامــه ریــزی شــده و دقیقــا 
مشــخص شــده اســت هــر بخــش چــه مقــدار صرفــه جویــی 

بایــد انجــام دهــد.
ــرح  ــاورزی، ط کش ــای  ــی چاهه ــه خاموش ــزود: در ادام وی اف
کــه در ایــن  تحویــل حجمــی آب نیــز از ســال ۱۳99 آغــاز شــد 

طــرح بجــای اجــرای خاموشــی آمرانــه و همزمــان چاه هــای 
چــاه،  هــر  بــرای  شــده  مشــخص  آب  حجــم  کشــاورزی، 
تحویــل بهــره بــرداران می شــود تــا مدیریــت مصــرف، توســط 

کشــاورز اجــرا شــود. خــود 
کنتــور هوشــمند بــر روی چاه هــای  وی تســریع پــروژه نصــب 
کشــاورزی از ســال ۱۳9۴ را از دیگــر اقدامــات ایــن شــرکت 
برشــمرد و افــزود: در ســال ۱۳99، ۳۸۰ حلقــه چــاه کشــاورزی 
کنتــور هوشــمند آب شــد تــا در مجمــوع از  دیگــر مجهــز بــه 
حــدود ۲۳۰۰ حلقــه چــاه فعــال کشــاورزی ۲۰۰۰ حلقــه چــاه در 

کنتــور شــود. ســطح اســتان مجهــز بــه 
منصــوری افزود:کنتــرل اضافــه برداشــت ها از طریــق تقلیــل 
منصوبــات، خاموشــی چاه هــا و تحویــل حجــم آب بــرای 
چاههــا بــا شــرایط مختلــف انجــام شــده کــه ایــن اقــدام منجــر 

کاهــش برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی شــده اســت. بــه 
کاهــش ۳۸ و ۲۵ درصــدی  وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه 
بارش هــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل و میانگیــن 
بلندمــدت، ضــرورت اســتفاده بهینــه ازمنابــع آب در همــه 
بخش هــا الزم اســت و بــا توجــه بــه کاهش کیفیــت منابع آب 
کیفــی جهــت رســیدن  ــا آب  زیرزمینــی و اجبــار بــه اختــاط ب
بــه حــد مناســب بــرای شــرب، اهمیــت مدیریــت مصــرف این 

بخــش، در تابســتان پیــش رو را نمایــان می ســازد.

یادداشت

تداوم طرح رویداد آبی،مرهمی بر 
دغدغه های آبی شهرستان ها

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد از تــداوم 
در  اســتان  شهرســتان های  آبــی  رویــداد  ح  طــر
ســال جــاری بــه منظورارتبــاط نزدیــک بــا مــردم 

خبــر داد.
فکــر  اتــاق  در  زاده  جوادیــان  محمدمهــدی 
بــا  آبــی شهرســتانهای تفــت و مهریزکــه  رویــداد 
حضورمعاونیــن و مدیــران شــرکت آب منطقــه ای 
بــه اهمیــت برگــزاری  برگــزار شــد، ضمــن اشــاره 
رونــد  ایــن  ادامــه  و  شهرســتان ها  آبــی  رویــداد 
درســالهای آتــی بــه عملکــرد خــوب شــرکت درایــن 
گذشــته پرداخــت و بــا تقدیــر و  خصــوص در ســال 
تشــکر از مســئولین مربوطــه خواســتار تمرکــز بیشــتر 
ع مهــم شــد. کارشناســی تربر روی ایــن موضــو و 

ائمــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روســای  و  جمعه،فرمانداران،دادســتان ها 
گذشــته نهایــت  ادارات آب شهرســتانها در ســال 
در  را  مــا  و  داشــته  شــرکت  ایــن  بــا  را  همــکاری 
رســیدن بــه اهــداف ایــن رویــداد آبــی همراهــی 
نیزبــا  امســال  کــرد  نموده اند،اظهارامیــدواری 
همــکاری و همراهــی بیشــتر بتوانیــم دغدغه های 

نماییــم. مرتفــع  را  شهرســتانها  آبــی 
در ایــن نشســت هرکــدام از اعضــا ضمــن آســیب 
گذشــته بــه بیــان  ح رویــداد آبــی ســال  شناســی طــر
رویــداد  ایــن  تاثیــرات  و  دســتاوردها  عملکردهــا 
در خصــوص حفاظــت و بهــره بــرداری صحیــح 
بیــان  بــا  و  پرداختــه  زیرزمینــی  آب  منابــع  از 
ــر  ــد و ارتبــاط نزدیــک و موث اینکــه ادامــه ایــن رون
بــرداران  بهــره  و  مردم،کشــاورزان  بــا  مســئولین 
میتوانــد در بخش هــای آموزش،اطــاع رســانی، 
پیشــرفتهای  شناســی  آســیب  و  فرهنگ ســازی 
چشــمگیری در رفــع مشــکات آبــی داشــته باشــد 
کیــد  بــر همــکاری همــه جانبــه در ایــن خصــوص تا

کردنــد.
در ادامــه رییــس منابــع آب شهرســتانهای تفــت 
فرمانــدار  دغدغه هــای  بــه  اشــاره  بــا  مهریــز  و 
شــرب  آب  تامیــن  درمــورد  شهرســتان  دو  ایــن 
۴حلقــه  کــردن  مســدود  غیرمجــاز،  چاههــای  و 
چــاه غیرمجــاز در شهرســتان مهریــز را از ره آورد 
کــرد و افــزود  گذشــته ایــن رویــداد عنــوان  ســال 
بــا تــداوم ایــن رویــداد و همــکاری و  امیدواریــم 
مســاعدت دادســتان ها بتوانیــم از دغدغه هــای 

بکاهیــم. شهرســتانها  آبــی 

گزارش عملکرد مدیریت حفاظت و بهره برداری از 
منابع آب در سال 1399
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در  زاده  جوادیــان  مهــدی  محمــد   
از  حفاظــت  شــورای  جلســه  دوازدهمیــن 
کــه درقالــب  منابــع آب شهرســتان بهابــاد 
حضــور  بــا  و  شهرســتان  ایــن  آبــی  رویــداد 
آب  شــرکت  مدیرعامــل  بهابــاد،  فرمانــدار 
منطقــه ای یــزد و جمعــی از اعضــای ایــن 
گردیــد مهمتریــن چالــش منابــع  شــورا برگــزار 
آبــی را عــدم مدیریــت صحیــح منابــع عنوان 

کــرد.
 وی بــا تاکیــد براینکــه شهرســتان بهابــاد 
کــم بــارش اســتان یــزد بــه شــمار  از نقــاط 
برداشــت های  دلیــل  بــه  گفــت:  مــی رود 

نادرســت روز بــه روز شــاهد افزایــش وخامــت اوضــاع منابع آب 
در ایــن مناطــق هســتیم.

ــرکت آب  ــت ش ــه اولوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
کــم  منطقــه ای یــزد در ســال ۱۴۰۰ اجــرای ســند ســازگاری بــا 
کــرد: پایــداری اســتان های خشــک از  آبــی می باشــد بیــان 
جملــه یــزد، مهمتریــن چشــم انداز در این ســند اســت، به این 
گونــه کــه پایــداری منابــع آبــی اســتان در کنــار حفظ مشــاغل و 

کشــاورزی تضمیــن شــود.  معیشــت مــردم از جملــه 
کــرد:  تصریــح  یــزد  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
در  غیرقانونــی  برداشــت های  و  برداشــت ها  اضافــه  بایــد 

بخش هــای مختلــف محــدود شــود تــا اجــرای ایــن ســند 
کنــد. جبــران  را  ســفره ها  کســری 

در ابتــدای ایــن نشســت" ســیدعلی اوهب" رئیــس اداره منابع 
وضعیــت  تشــریح  بــه  بهابــاد  و  بافــق  شهرســتان های  آب 
کــرد: ازابتــدای مهرمــاه  بارش هــا در بهابــاد پرداخــت و اظهــار 
تــا اســفندماه 99 حــدود ۴۰ میلیمتــر بــارش در ایــن منطقــه به 
ثبــت رســیده کــه در مقایســه بــا اســتان، بارش کمتری داشــته 
اســت. وی افزود:ایــن میــزان بارندگــی در مقایســه بــا بلنــد 
مــدت ۵۴ درصــد و نســبت بــه ســال 9۸-99 نیــز ۳۶ درصــد 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا 

 امــام جمعــه بهابــاد در نشســتی کــه درراســتای اجــرای رویداد 
آبــی ایــن شهرســتان بــا مدیرعامــل آب منطقه ای یــزد و دیگر 
گفــت: در مدیریــت منابــع ارزشــمندی  مســئولین برگــزار شــد 
کــرد  همچــون آب، نمی تــوان جامعــه را فــدای منافــع فــردی 

زیــرا بحــث حیــات و زندگــی مــردم در میــان اســت.
"حجــت االســام بشــکانی" بــا بیــان اینکــه افــراد بــه همــه چیز 
بــه صــورت فــردی نــگاه می کنند، اظهــار کرد:همیــن موضوع 
باعــث ایجــاد مشــکاتی از جملــه بی آبــی شــده و هــر کــس بــه 

فکــر خــودش اســت و بــه دیگــران و آینــدگان توجهی نــدارد.
انــرژی  تــا  بــرود  بیــن  از  گاهی هــا  ناآ ایــن  افزود:بایــد  وی 
حافظــان آب بــه جــای اینکــه صــرف جلوگیری از برداشــت ها 
شــود، در زمینــه برنامــه ریــزی بــرای مدیریــت منابــع آبــی 

مصــرف شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای یــزد نیــز در ایــن نشســت 

گفت:ایــن شــرکت از ســال گذشــته برنامــه ای در قالــب رویداد 
کــرد تــا بــا اجــرای آن تعامــل بیشــتری در جهــت  آبــی آغــاز 

گیــرد. مدیریــت منابــع آب بــا بهــره بــرداران صــورت 
گاهــی مــردم نســبت بــه ایــن شــرایط  وی بــا بیــان اینکــه آ
نیازمنــد جریــان گفــت و گویــی اســت تا نــگاه به ایــن موضوع 
کــرد: بــه همیــن منظــور  یــک طرفــه نباشــد، خاطرنشــان 
برگــزار  را  آبــی  رویــداد  برنامــه  یــزد  منطقــه ای  آب  شــرکت 
نمــود تــا بــا اجــرای آن هرمــاه بــه مشــکات یــک شهرســتان 

ــد  کن ــیدگی  رس
کــرد:  کیــد بــر لــزوم مدیریــت منابــع آبــی تصریــح  وی بــا تا
مدیریــت در مناطــق کویــری یعنی اســتفاده نکــردن از آب که 

ــراد می شــود. ایــن موضــوع باعــث نارضایتــی اف
جوادیــان زاده افزود:ســازگار بــا کــم آبــی یعنــی هزینــه کنــی، از 

منافــع خــود بگــذری، تــا بــا بــی آبــی ســازگار شــوی.

خبر

بــا  یــزد  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ارســال پیامــی، 27 اردیبهشــت مــاه؛ روز ملــی 
گفــت. تبریــک  را  ارتباطــات و روابــط عمومــی 
آورده  پیــام  ایــن  در  زاده  محمدمهــدی جوادیــان 
اســت: ۲۷ اردیبهشــت ماه که روز جهانی ارتباطات 
گــر  و جامعــه اطاعاتــی نامگــذاری شــده، تداعــی 
اهمیــت و نقــش روزافــزون صنعــت روابــط عمومــی 
کــه  گونــه ای  بــه  می باشــد  ارتباطــات  دنیــای  در 
ــان  ــرکتها و دوامش ــازمان ها،ادارات و ش ــت س موفقی
در عرصه هــا و فعالیت هــای تخصصــی بــه عملکــرد 

روابــط عمومی هــای آنهــا وابســته اســت.
تمامــی  بــه  را  روز  ایــن  اینجانــب 
گــران و  مدیران،مســئوالن،کارمندان و همــه تــاش 
کوشــندگان این راه پرپیچ و خم و دشــوار، صمیمانه 
تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد قــادر بلندمرتبــه 
بــرای تمامــی عزیزان،موفقیــت و اســتقامت در راه 

آرزومنــدم. را  رســانی  خدمــت 

عدم مدیریت صحیح منابع
مهمترین چالش پیش روی منابع آبی

نگاه فردی، وضعیت منابع آبی را بحرانی ترمی کند
پیام تبریک مدیرعامل آب منطقه ای یزد 

بمناسبت فرارسیدن عید سعیدفطر
ــا  مدیرعامــل شــرکت ســهامی آب منطقــه ای یــزد ب
صــدور پیامــی، فــرا رســیدن عیــد ســعید فطــر را بــه 
کارکنــان محتــرم  تمامــی مســلمانان جهــان بویــژه 

گفــت. ایــن شــرکت، تبریــک 
شــاداب  میوه هــای  فطر،روزچیــدن  ســعید  عیــد 
اســتجابت اســت، روز شــکرگزاری بــه درگاه حــق بــه 

ــه. ــادت خالصان ــاه عب ــک م ــاس ی پ
کــه مومنــان روزه دار،هــال  در ایــن روز فرخنــده 
کــران آســمان ربوبیــت بــه نظــاره  شــوال را در بــی 
طاعــات  قبولــی  آرزوی  ضمــن  نشســته اند، 
بــه  را  خــود  تبریــکات  وعبادات،صمیمانه تریــن 
ــدادگان  همــکاران مومــن و تاشــگر و عاشــقان و دل

می نمایــم. عــرض  تهنیــت  و  تبریــک  صیــام 
استشــمام عطــر خــوش بــوی عیــد فطــر از پنجــره 

کتــان. گــوارای وجــود پا ملکوتــی رمضــان 
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نگاه کلی به اخبار فروردین و اردیبهشت ماه شرکت سهامی آب منطقه ای یزد:

گاری  برنامه های مصوب ساز
کم آبی در استان یزد اجرایی شد  با 

گندزدایی آب شرب استان  سامانه 
راه اندازی می شود 
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