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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی:

 77درصد مخزن سدهای استان ،خالی است
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خــراســان شمالی ،آخرین وضعیت
سدهای استان را تشریح و اعالم کرد :اکنون به طور میانگین تنها 23
درصد مخزن سدهای استان پر و  77درصد آن ها خالی است.
مهندس «سید عقیل مرتضوی» که به مناسبت خداقوتی و تبریک روز
خبرنگار به همراه مدیر روابــط عمومی ایــن شرکت در دفتر روزنامه
«خراسان شمالی» حضور یافته بود ،مجموع آب سدهای استان تا 26
مرداد امسال را  54میلیون مترمکعب بیان و اضافه کرد :این رقم در
سال گذشته  74میلیون متر مکعب بود .وی همچنین اظهارکرد :اکنون
 45درصــد سد شیرین دره 13 ،درصــد از مخزن سد بــارزو 6 ،درصد
سد بیدواز 43 ،درصد سد گلول 28 ،درصد سد چری 33 ،درصد سد
غالمان و  49درصد سد چندیر دارای آب است.
وی با بیان این که هم اینک ورودی و خروجی سدهای استان تراز نیست
و برداشت آب بیش از ورودی آن است ،اضافه کرد :ورودی آب به سد
شیرین دره  700لیتر در ثانیه است در حالی که  2هزار و  900لیتر در
ثانیه آب از سد خارج می شود ،این عدد برای سد بارزو ،صفر است.
مهندس «مرتضوی» از کاهش ورودی آب به سدهای استان در مقایسه
با سال آبی سال گذشته نیز خبر و ادامه داد :ورودی سد بارزو امسال 8
میلیون متر مکعب و سال گذشته  11میلیون بود.
وی همچنین بیان کــرد :امسال با مدیریت هماهنگ اعمال شــده و
همکاری کشاورزان ،خروجی آب سدهای استان نیز نسبت به سال قبل
کاهش یافته است به نحوی که خروجی آب سد شیرین دره از  51به 36
میلیون متر مکعب طی امسال کاهش یافته و این موضوع برای سدهای
بارزو و بیدواز نیز مصداق داشته است.
وی کاهش خروجی آب سدهای مذکور را ناشی از کاهش  30تا 40
درصــدی سطح کشت در اراضــی کشاورزی و تغییر روش های آبیاری
توسط کــشــاورزان ذکر و اضافه کــرد :سطح زیر کشت برنج در استان
مصوب شد از  800به  400هکتار کاهش داشته باشد و رقم دقیق آن
به زودی در شورای حفاظت از منابع آب استان بررسی و اعالم می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از آغاز آبگیری سد
گلمندره طی امسال خبر داد و همچنین گفت :پروژه عالج بخشی سد
بیدواز نیز تا دهه فجر امسال به اتمام می رسد.
مهندس «مرتضوی» در بخشی از سخنان خود به برنامه بهره گیری از
سد بش قــارداش برای آبیاری باغات و اراضــی کشاوزی اشــاره و اعالم
کرد :سد بش قارداش با قابلیت ذخیره سازی  1.8میلیون متر مکعب

پیش بینی بازگشایی گذر مرزی پرسه سو تا پایان
امسال
استاندار خراسان شمالی گفت :به زودی شاهد بازگشایی گذر مرزی پرسه سو و تحقق آرزوی
دیرینه مردم استان خواهیم بود .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل استانداری خراسان
شمالی ،دکتر «محمدرضا حسین نژاد» افزود :پیرو تماس تلفنی با سفیر ایران در ترکمنستان
و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به زودی جلسه ای با حضور مقامات استان
خراسان شمالی و استانهای همجوار در کشور ترکمنستان برگزار می شود .وی افزود :پیش
بینی می شود تا پایان سال جاری شاهد بازگشایی گذر مرزی پرسه سو باشیم که این اقدام
موجب رشد و توسعه استان به ویژه در مراودات بین المللی می شود.

«محمدی» از خراسان شمالی به البرز رفت
مهندس «علی محمدی» که پیش از این به عنوان مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی مشغول
به خدمت بود ،به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن البرز معارفه شد« .محمدی» طی سال ها
فعالیت در خراسان شمالی ،کارنامه ای درخشان از خدمت جهادی را به ثبت رساند.

آب ،از سدهای خارج از بستر و قرار است در فصول غیر کشاورزی آب
رودخانه فیروزه به مخزن سد پمپاژ تا در فصول تابستان و نیاز کشاورزی
برای کمک به تامین آب باغ ها و اراضی کشاورزی دوبــاره به رودخانه
بازگردانده شود.
وی توضیحاتی نیز درخصوص عمر مفید طرح های آبرسانی ارائه و اعالم
کرد :طرح های منابع آب دارای زمانبندی و عمر مفید هستند به نحوی
که عمر مفید برای سدسازی حدود  50سال و برای طرح های آبرسانی
بین  15تا  25سال مشخص شده است.
وی با بیان این که طرح آب رسانی به بجنورد از سد شیرین دره تا افق

 1415برنامه ریزی شده است ،ادامه داد :مطالعات تامین آب بجنورد
از منابع جدید نیز مطالعه و تا افق لحاظ شده نیاز به اجرا و بهره برداری
دارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی همچنین در این دیدار
از ظرفیت رسانه ای روزنامه «خراسان شمالی» به عنوان روزنامه ای با
سابقه درخشان و ارزشمند یاد و اضافه کــرد :روزنامه «خراسان» هم
جایگاه ویژه ای در کشور دارد.
وی تصریح کــرد :خبرنگاران روزنــامــه «خــراســان شمالی» به عنوان
نیروهای خبره ،همیشه حامی شرکت آب منطقه ای بوده اند.

ساخت ساالنه  ۱۲هزار واحد مسکونی در استان در دستور کار دولت
معاون هماهنگی امــور عمرانی استاندار خراسان
شمالی در جلسه هماهنگی تأمین زیرساخت
نهضت ملی مسکن در اســتــان بــا حضور مهندس
«زارع پــور» نماینده تــام االختیار وزیــر نیرو گفت:
ساالنه ساخت  ۱۲هزار واحد مسکونی در خراسان
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شمالی در دستور کار دولت است.
«مهدی رشیدی» افــزود :باید در  ۴سال  ۴۸هزار
واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان طرح ملی
مسکن شود.
در ایــن نشست ،مهندس «زارع پــور» نماینده تام

االختیار وزیر نیرو نیز بر همبستگی دستگاه های
مرتبط برای خدمت رسانی به مردم به عنوان وظیفه
شرعی تأکید کرد و افزود :دستگاه های متولی در
راستای رفع موانع و نیازهای مردم همه تالش خود
را به کار ببندند تا نتیجه این خدمت را در زندگی

از اختراع پهپاد ویژه تا ثبت 2
اختراع توسط جوان نخبه تحت
حمایت کمیته خراسان شمالی
«علی» ،جوان جاجرمی از خطه استان خراسان شمالی است که با ثبت  2اختراع و کار روی پهپاد ویژه توانسته پرچم
جوانان این استان را در آبادانی کشور برافراشته نگاه دارد .امروز این جوان نخبه جاجرمی توانسته به صورت پژوهشی
و علمی بزرگ ترین اختراع خود را که تولید پهپاد ویژه است در مراحل پایانی قرار دهد.
به زودی به همت این جوان نخبه ،شاهد اختراعی متفاوت و تازه از پهپاد هستیم که در مقایسه با تولیدات جهانی آن
سرآمد است.
این جوانان نخبه تحت حمایت کمیته امداد با ثبت دو اختراع موجب سرافرازی میهن اسالمی از جمله خراسان
شمالی شدند که دستگاه ردیاب و ویلچر با کارآیی خاص از جمله این اختراعات است.
وی به بیان جزئیاتی از چگونگی تولید ،ثبت و رونمایی از اختراعتش می پردازد و میگوید :تصمیم من بر این بود
که اختراعی متفاوت و تاثیرگذار بهخصوص در حوزه پهباد داشته باشم که نواقص سایر پهپادها را پوشش می دهد.
وی همچنین اکنون در حال ثبت دو اختراع در زمینه هوا و فضاست.
وی تاکنون مقام سوم هوا و فضای دانشگاه خواجه نصیر و مقام برتر در خالقیت طراحی برتر در هواپیماهای مدرن را
دارد.وی تاکنون دوره های آموزشی و فنی متنوعی را از بزرگ ترین دانشگاهای صنعتی کشور دارد و دارای گواهی
نامه ایجاد مخزن انرژی هسته ای از دانشگاه صنعتی است.
این جوان نخبه ،موفق به نوشتن و انتشار کتاب راهنمای طراحی مکانیزم به زبان ساده شده است.

خود احساس کنند.
گفتنی است در این نشست ،برنامه ریزی های الزم
برای برق رسانی ،آبرسانی و اجــرای فاضالب این
پروژه در شهرهای بجنورد ،شیروان و اسفراین نیز
انجام گرفت.

نیروگاه خورشیدی در گرمه ساخته می شود
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی از برنامه ساخت نخستین
نیروگاه خورشیدی  ۲۵مگاواتی در شهرستان گرمه خبر داد«.سید علی میر کریمی» افزود :در ادامه
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان در قالب مجوزهای بی نام (پروژه های لحظه صفر) ،یکی
از فرصت های شناسایی شده در شهرستان گرمه ،احداث نیروگاه خورشیدی بود که مناقصه ای نیز
برگزار شد .وی تصریح کرد :در سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق شرکت مهام
شرق جهت احداث این نیروگاه برنده مناقصه شد که به زودی ساخت این نیروگاه آغاز خواهد شد.

صدور  ۱۶۴تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور
از ابتدای امسال تاکنون  ۱۶۴تاييديه ايمنی و كيفيت آسانسور توسط اين اداره كل صادر و
برای  ۴۳دستگاه آسانسور ،تمدید گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور(بازرسی ادواری) انجام
شده است«.مهمان نواز» مديركل استاندارد خراسان شمالی با اعالم اين مطلب افزود :تاييديه
های آسانسور دارای اعتبار يک ساله است و در صورت عدم انجام سرويس و نگهداری مستمر
توسط شركت های مجاز و عدم بازرسی ادواری ساالنه توسط شركت های تاييدصالحيت شده
سازمان ملی استاندارد ،مسئوليت حوادث و سوانح احتمالی متوجه مالكان و مديران ساختمان
های دارای آسانسور و شركت طرف قرارداد سرويس و نگهداری آسانسور مربوطه خواهد بود.

