
 برگزاری همایش نجات آب در تاالر فرهنگ مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

همزمان با هفته خوابگاه های دانشجویی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مجتمع باهمکاری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

این همایش با شرکت مدیر منابع آبهای زیرزمینی،  .نمودند و انجمن علمی مهندسی آب همایش نجات آب را در تاالر فرهنگ برگزار

مشاور و مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر منابع آب شهرستان، کشاورزان فعال و موفق در بخش آب 

 .ار شدبرگز 02/20/69ریاست، اساتید، دانشجویان و اعضای هیات علمی در تاالر فرهنگ مجتمع در مورخه ، و خاک

در این مراسم پس از عرض خیر مقدم ریاست مجتمع آقایان مهندس فشایی مدیر آموزش، مهندس ممدوحی مدیر منابع آب های 

  .زیرزمینی و مهندس اردکانیان از کشاورزان و نخبگان بخش آب و خاک سخنرانان حاضر در جلسه بودند

: کاهش ذخیره منابع آبی، گفتت آب منطقه ای استان خراسان رضوی در همایش نجات آب مدیر حفاظت و منابع آب زیر زمینی شرک

شور شدن تدریجی منابع آب و خاک و نشست زمین از مخاطرات برداشت بی رویه از منابع آبی بوده که این استان را همواره تهدید 

  .می کند و با عزم جهادی بدنبال حفظ منابع آبی موجود هستیم

ع، غالمرضا ممدوحی افزود: منابع آب در استان خراسان رضوی هر ساله روند کاهشی داشته به گزارش روابط عمومی مجتم

بطوریکه برخی نشست های زمین در دشت های نیشابور و مشهد موید این موضوع خواهد بود و باید به کمک قشرهای علمی به 

  .راهکارهای نجات آب بیشتر توجه کنیم

در صدی مواجه شده است و چاههای  86آبی استان خراسان رضوی همچون قنوات با کاهش وی تاکید کرد : در حال حاضر منابع 

  .عمیق هم با توجه به بحران آبی وضعیت نابسامانی را دنبال می کنند

مدیر حفاظت و منابع آب زیر زمینی شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی گفت: برای جلوگیری از ادامه برداشت بهره بردان 

زی به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند و همچنین تا پایان امسال چاههای غیرمجاز را پلمپ خواهیم کرد و با عزم جهادی کشاور

  .بدنبال حفظ منابع آبی موجود هستیم

انه رس وی در ادامه تاکید کرد: برای استفاده صحیح از منابع آبی نیازمند فرهنگ سازی و اطالع رسانی هستیم و باید در این راه هم

در ادامه باحضور سخنرانان همایش و خانم دکتر شیرمحمدی معاون  .ها و هم اقشار علمی به منابع آب و خاک منطقه کمک کنند

محترم آموزش و دانشجویی مجتمع پنل پرسش و پاسخ برگزار شده و اعضای انجمن علمی مهندسی آب مجتمع به نمایندگی از 

منابع آب مطرح کرده و مهمانان حاضر در همایش به تمامی سواالت پاسخ های تکمیلی را ارائه  دانشجویان سواالت خود را در زمینه

 .نمودند

 مدیریت گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

 

 

 

 



 


