
شامره یکصد و شصت و هشت، اردیبهشت 1397، 11صفحه

وزیر نیرو در شورای اداری شهرستان کالت؛

نـیـاز مبرم کـشور به کـارگـزاران آیـنده نـگر
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در نشست شورای اداری 
شهرستان کالت در شهر زاوین گفت: بیش از پیش 
به کارگزاران آینده نگر نیاز داریم که تصمیم هایشان 
منطبق بر نیازهای آینده باشد و خوشبختانه امروز 
بیشتر نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای 

اسالمی همین گونه هستند. 

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیان  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان  رضوی،  خراسان 
کمبودها نباید احساس رضایتمندی جامعه را کم 
کند افزود: تالش ها و اقدامات  شبانه روزی قابل 
توجهی برای حل مشکالت انجام شده اما احساس 

رضایتمندی در جامعه ایجاد نشده است؛ از این رو  
باید در شیوه پیگیری ها و طرح مسائل در برخورد با 

افکار عمومی بهتر اقدام شود.

های  توانمندی  به  اشاره  ضمن  .اردکانیان 
کالت  گردشگری  های  گنجینه  گفت:  کالت 
است  الزم  راستا  این  در  که  شوند  حفظ  باید 
شود.  حمایت  خصوصی  بخش  های   سرمایه 
بخش  در  شهرستان  این  مولد  جمعیت  افزود:  وی 
طوری  را  امکانات  باید  و  است  فعال  کشاورزی 
اختصاص داد که این برتری و افزونی جمعیت مولد در 

منطقه همچنان حفظ شود.

پیام ماه: 
»جامعه ای فرزانگي و سعادت مي يابد كه خواندن، كار روزانه  

افرادش باشد.«  )سقراط(

از  شماره  این  نامه  ویژه  در 
ماهنامه رساناب می خوانید: 

نقش روابط عمومی ها در دانایی 
و اطالع مداری)صفحه 10(

رویدادها: سفر هیأت دولت به استان خراسان رضوی

انتصاب سرپرست شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی 

طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل 
به  عالیی«  »محمد  ایران،  آب  منابع  مدیریت  شرکت 
عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 

منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، متن حکم صادره به شرح ذیل است:

جناب آقای محمد عالیی

نظر به درخواست بازنشستگی جناب آقای محمدحسین 
سرپرست  عنوان  به  جنابعالی  وسیله  بدین  جعفری، 

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تعیین می شوید. 

توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب 
با همکاری  به مردم شریف آن منطقه  و خدمت رسانی 
تمام  با  تعامل  و  شرکت  کارکنان  و  مدیران  مجموعه 
فرآیند  چارچوب  در  استان،  اجرایی  های  دستگاه 

اساسنامه مورد انتظار است.

توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

محمد حاج رسولیها

شرکت  مدیرعامل  و  عمومی  مجمع  رئیس  نماینده 
مدیریت منابع آب ایران 

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در شورای برنامه ریزی و توسعه این استان گفت:

آسیبی که کشاورزان با شور شدن آب می بینند از کم آبی بیشتر است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی با اعالم اینکه در ۲ سال گذشته 
آسیبی  گفت:  است  بسته شده  مجاز  غیر  چاه  هزار   ۵
که کشاورزان با شور شدن آب  ها می  بینند از کم آبی 

بیشتر است. 

روند  گذشته  سال  چند  در  متاسفانه  گفت:  عالیی 
بارندگی رو به کاهش بوده به گونه ای که میانگین بارش 
متر  میلی   ساله ۱۹۸  و ۱۰  متر  میلی   ساله ۲۰۹   ۱۵

است. 

کاهش  معنادار  بسیار  تاثیر  به  اشاره  ضمن  وی 
بارندگی بر حوزه کشاورزی گفت: در حوزه آب های 
سطحی در حال حاضر ۲۶ درصد از حجم مخازن 

سدهای استان دارای آب هستند. 
محمد عالیی افزود: خراسان رضوی استان خشکی 
بوده به گونه  ای که ۷۴ درصد آب و هوای خشک 

و ۲۶ درصد آب  و هوای نیمه خشک دارد. 
رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  سرپرست 

آب  های  از  برداشت  افزایش  اینکه  بر  اذعان  با 
می شود  ها  خوان   آب   نابودی  باعث  زیرزمینی 
از ۱۰۰ درصد منابع آب های  گفت: متاسفانه ما 
بسیار  امر  این  و  می کنیم؛  برداشت  زیرزمینی 

نامطلوب است. 
و  کشاورزان  بیشتر  هرچه  تعامل  خواستار  عالیی 
بهره برداران از منابع آب با شرکت آب منطقه ای 
آمادگی  این شرکت  افزود:  و  خراسان رضوی شد 
های  نشست  برگزاری  راستای  در  را  خود  کامل 
تخصصی با گروه های مختلف، سمن ها، اساتید، 
تمامی  فنی  دانش  از  استفاده  و  نظران  صاحب 

بخش های دخیل اعالم می نماید.
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  است  ذکر  شایان 
تصویب،  گیري،  تصمیم  منظور  به  ها  استان 
هدایت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه ریزي و 
بودجه استان ها در چارچوب برنامه ها و سیاست 
و خط مشي هاي کالن کشور به طور منظم و به 

ریاست استاندار تشکیل مي شود.
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سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

مـدیـریت خـطی آب دیگر خـریـدار ندارد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی، محمد عالیی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه استان گفت: امروز دوره اینکه 
چاه حفر کرده، آب را مصرف و فاضالب آن را رها 
کنیم سپری شده و لذا دیگر مدیریت خطی آب 
خریدار نداشته و باید از پساب حاصله از طریق 

بازچرخانی بهره برد.  

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موضوع آب 
فرابخشی است و حتی دولت به تنهایی قادر به 

مدیریت آن نیست بر این اساس در حال حاضر سه قوه 
مجریه، مقننه و قضائیه همزمان در مدیریت آب همراه و 

همسو شده اند.

محمد عالیی کاخکی با اشاره به ضرورت سازگاری با کم 
آبی عنوان کرد: ایرانیان ۸۰۰۰ سال سرآمد مدیریت آب و 
سازگاری با کم آبی بوده اند. نظام سنتی و سازه های آبی 
کهن همچون قنات قصبه گناباد، قنات زارچ یزد، آبشارهای 
دستاوردهای  بزرگترین   ... و  طبس  کریت  سد  شوشتر، 

تمدن ایران در جهان هستند.

وی افزود: اکنون علیرغم وجود تجارب کهن در مدیریت 
خراسان  استان  و  کشور  در  جدی  مسئله  دو  دچار  آب 
که  روستاها  و  شهرها  توسعه  آنکه  اول  هستیم؛  رضوی 
نیازمند تامین آب بیشتر هستند با منابع موجود هماهنگی 
ندارند و دوم آنکه با تغییر فرهنگی در الگوی مصرف مواجه 
استانداردهای  ارتقای  از  ناشی  به جز بخشی که  و  بوده 
اسراف  به  تبدیل  موارد  بقیه  در  است  امروزی  زندگی 

کارترین مردم دنیا شده ایم.

آب  مخازن  کسری  چشمگیر  سهم  به  اشاره  با  عالیی 
زیرزمینی استان خراسان رضوی در کشور اظهار داشت: 
با توجه به اینکه میزان برداشت از منابع آب در دشت ها 
بیشتر از بارش و ظرفیت تجدیدپذیری آن ها است لذا از 
3۷ دشت استان خراسان رضوی  3۴ مورد دچار کسری 
مخزن بوده و ساالنه بیش از نیم متر افت در سطح آبخوان 

رخ می دهد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به کاهش ۴3 درصدی نزوالت جوی در سال آبی جاری 
نسبت به متوسط بلندمدت اعالم کرد: متوسط بارش بلند 
به ۱۸۹  متر   میلی  ساالنه ۲۲۱  میزان  از  استان  مدت 
میلیمتر کاهش یافته به طوری که هر سال ۱/۱ میلی متر 
از میزان آن کاسته شده است و در سال آبی جاری با ثبت 
۱۰۲ میلی متر نزوالت جوی با ۴۱ درصد کاهش بارش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۴3 درصد کاهش 

نسبت به متوسط بلندمدت مواجه هستیم.

عالیی عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در 
اجرای طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
برشمرد  ممتاز  را  کشور  در سطح  اخیر  های  سال  طی 
وی تصریح کرد: همت همکاران شرکت آب منطقه ای 
و همکاری ستودنی دستگاه های مختلف دخیل به ویژه 
قوه قضائیه، استانداری، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی 
و سایر دستگاه ها موجب شد طی ۲ سال ۹۹/۵ میلیون 
مترمکعب از طریق انسداد چاه های غیرمجاز، ۱3۷ میلیون 
مترمکعب از طریق کاهش دبی لحظه ای چاه های دارای 
از  مترمکعب  میلیون   3۲۸ همچنین  و  برداشت  اضافه 
طریق مدیریت برداشت آب از چاه ها از طریق کنتورهای 
هوشمند بتوانیم صرفه جویی در برداشت از آبخوان های 

استان داشته باشیم.

مدیریت  در خصوص  نیرو  وزارت  راهکارهای  درباره  وی 
تمام  از  استفاده  کرد:  عنوان  کنونی  آبی  سخت  شرایط 

ظرفیت های آبی موجود، کاهش مصرف آب در 
بخش های مختلف و جلوگیری از برداشت اضافه 
و غیرمجاز از جمله اقدامات مربوط به سازگاری با 
کم آبی هستند که با اولویت اصلی و با جدیت در 
حال پیگیری و اجرا هستند اما اکنون وضعیت 
نیاز آبی در استان خراسان رضوی به گونه ایست 
که منابع آب موجود در نهایت برای تامین کلیه 
نیازها کفایت نکرده و لذا بررسی و اجرای طرح 
انتقال آب از دریای عمان ضرورت یافته و باید به 

صورت جدی دنبال شود.

دالیل  مورد  در  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  عالیی 
از  اضافه  برداشت  دارای  که  هایی  چاه  از  خسارت  اخذ 
پروانه بهره برداری هستند یادآور شد: تاکنون در بخش 
کشاورزی بالغ بر ۱۰ هزار حلقه چاه به کنتورهای هوشمند 
تحویل حجمی آب مجهز شده اند که داده های حاصل 
از این کنتورها بیانگر اضافه برداشت ساالنه ۷۰۰ میلیون 
مترمکعبی از آبخوان ها در این بخش بوده است. طبق 
این مقدار اضافه برداشت طی  مصوبات دولت مقرر شد 
مدت دو سال به صفر برسد منتهی در این مدت خسارت 
وارده به آبخوان در ازای آب مازاد بر پروانه بهره برداری  از 

بهره برداران اخذ شود.

وی با اشاره به ضرورت آب محور بودن طرح های توسعه 
عمرانی در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت 
با  ای  توسعه  طرح  هر  است  الزم  کشور  در  آب  منابع 
موجود  آب  منابع  پتانسیل  با  متناسب  و  آب  محوریت 
تعریف شود اما از سوی دیگر پروژه های صنعتی کنونی 
که قبال تعریف شده است را نمی توان اکنون به سادگی 
تعطیل کرد و باید برای تامین نیاز آبی این گونه پروژه ها از 
پتانسیل منابع آب جدید از جمله انتقال آب از دریای عمان 

به سه استان شرقی کشور بهره مند شویم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، این نشست خبری که در آستانه گرامیداشت روز 
جهانی روابط عمومی برگزار شده بود با حضور جمعی از 
اصحاب رسانه استان به مدت ۲ ساعت به طول انجامید و 

به سواالت ایشان پاسخ داده شد.

کاهـش 12/6 درصدی آب  سـدهای بزرگ مخـزنی استان در مقایسه با سال گـذشته

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود: با 
توجه به سدهایی که هم اکنون در حال بهره  برداری است 
و همچنین تالش همکاران این شرکت، سعی بر آن است 
با آبگیری به موقع در سدهای استان بهترین استفاده را از 

بارش  های صورت گرفته، داشته باشیم.

استان خراسان رضوی دارای ۲۹ سد در حال بهره  برداری 
در شهرستان  های تربت حیدریه، قوچان، مشهد، خواف، 
درگز، سبزوار، تایباد، نیشابور، تربت جام، چناران، کالت و 

فریمان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
درصد   3۰ هم اکنون  کرد:  اعالم  عالیی  محمد  رضوی، 
ظرفیت مخازن سدهای استان پر است، در حالی که این 
میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۲.۶ درصد بوده است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به بارندگی های اخیر و روند آبگیری سدهای استان اضافه 
کرد: بر اساس آخرین اطالعات ثبت شده در ایستگاه های 
مبنای باران سنجی، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول 
مهر تا کنون به ۱۲۶/۶ میلی متر رسیده است که این 
مقدار بارندگی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته۲۸/۶ 

درصد کاهش نشان می دهد.  

بیشترین حجم  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  عالیی 
آبگیری مربوط به سد ارداک بوده ولی متاسفانه با کاهش 
گذشته  سال  با  مقایسه  در  مخزن  پربودن  درصد   ۴۴

مواجه است.
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4/3 میلیون مترمکعب وروردی سدهای خراسان رضوی در بارش  های اخیر/
 بارش  ها همچنان 35 درصد منفی است

ورودی ناشی از بارندگی طی ۲۲ الی ۲۴ اردیبهشت 
ماه در مخازن سدهای استان ۴/3 میلیون مترمکعب 

بوده است.
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  به  گزارش 
ثبت  اطالعات  آخرین  اساس  بر  رضوی،  خراسان 
شده در ایستگاه  های مبنای باران  سنجی، ارتفاع 
 ۲۵ تا   ۹۶ مهر  اول  از  جوی  ریزش  های  کل 
رسیده  میلی متر  به ۱۱3/۹  ماه جاری  اردیبهشت 
است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره 
بلند مدت )۱۹۰/۵ میلی متر( ۴۰/۲درصد  مشابه 
آبی گذشته  دوره مشابه سال  به  نسبت  و  کاهش 
نشان  کاهش  درصد   3۵/۷ متر(،  میلی   ۱۷۷/۱(

می دهد.

که  بوده  استان  آبریز  به ۴حوضه  مربوط  آمار  این 
ثبت  به  قوم  قره  حوضه  در  ها  بارندگی  بیشترین 

رسیده است.
هرچند بیشترین بارندگی ۲۴ ساعت گذشته استان 
مربوط به ایستگاه مشهد با ۲۶ میلیمتر بوده است؛ 
بارندگی  میلیمتر   ۱۶۷/۵ با  شهرستان  این  ولی 
مواجه  کاهش ۲۵درصدی  با  قبل  سال  به  نسبت 

است.
ظرفیت  از  درصد   ۲۲ حاضر  حال  در  همچنین 

مخازن سدهای استان خراسان رضوی پر است.

پیام تبریک محمد عالیی
 به مناسبت روز جهانی ارتباطات

 و روابط عمومی
محمد عالیی، سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در پیامی روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به 

تمامی فعاالن این عرصه تبریک گفت. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، متن پیام تبریک محمد عالیی بدین شرح است: 
۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

را به فعاالن این عرصه تبریک و تهنیت عرض می کنم.

روابط عمومی یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است؛ و 
به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین سازمان و مخاطبان 
آن و نیز بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در 
فرآیند دسترسی به افکار جمعی دارد؛ به همین دلیل توجه 
ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به 
صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت 
ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم میان یک نهاد با 
مخاطبان و همچنین مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار 

حائز اهمیت است.

جایگاه روابط عمومی در دورانی که اطالع  رسانی در همه 
عرصه  ها پیشتاز است، چند برابر شده است به گونه ای 
که موفقیت سازمان  ها، ادارات و شرکت  ها و دوامشان در 
عرصه  های تخصصی به عملکرد روابط عمومی  های آن  ها 

وابسته است.

لزوم شفاف سازی و اطالع رسانی به موقع مسائل مربوط 
از  عبور  برای  الزم  شرط  که  جامعه  برای  آب  حوزه  به 
خشکسالی های اخیر می باشد می تواند افکار عمومی 
را در مسیر سازگاری با کم آبی بسیج کند و این خرد 
جمعی باعث نقطه عطفی در مدیریت مشارکتی در منابع 

آب استان گردد.

عالیی در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان کالت؛

لزوم اجرای اقدامات اساسی برای مدیریت آب 

با  کالت  شهرستان  اداری  شورای  نشست  حاشیه  در 
حضور »وزیر نیرو« ، »محمد عالیی«، سرپرست شرکت 
این  آمادگی  از  رضوی  خراسان  استان  ای  منطقه  آب  
شرکت جهت ارائه حقابه سدهای قره تیکان و چهچهه به 

کشاورزان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، »عالیی« در ادامه گزارشی از وضعیت ریزش های 
جوی در سال آبی ارائه کرد و توجه به مهار آب های مرزی، 
عدم حفر چاه  های غیرمجاز و تخصیص اعتبار برای توسعه 
بخش کشاورزی را از اقدامات اساسی برای مدیریت آب 

دانست که با اهتمام ویژه باید اجرایی شود.

وی عنوان کرد: ۱۲ میلیارد تومان از طریق صندوق ذخیره 
ارزی برای ترمیم و رفع فرسودگی شبکه انتقال آب دو سد 

قره تیکان و چهچهه درخواست شده است.

عالیی افزود: شعار شرکت آب منطقه  ای خراسان رضوی بر 
صداقت و شفافیت است و مردم می توانند درخواست خود 

را بدون واسطه به اطالع مدیران ارشد شرکت برسانند.

در ادامه »محمد دانشگر« مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان خراسان رضوی ضمن اشاره به برخورداری 
۹۷ درصد روستاهای کالت از نعمت آب شرب گفت: ۵۰۰ 
کیلومتر خطوط و شبکه های توزیع آب برای منابع آب در 

روستاهای این شهرستان احداث شده است.

طغیان رودخانه کشف رود و سرریزآب به 
شبکه انتقال پایاب سددوستی

گزارش تصویری
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در  رود  کشف  رودخانه  طغیان 
بارندگی های اخیر و بروز سیالب 

در حوزه شهرستان سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
 ۹۷ اردیبهشت   ۲۵ سیالب  پخش  و  کنترل  رضوی، 
رودخانه کشف رود و جلو گیری از خسارت های احتمالی 
به همت کارکنان اداره منابع آب سرخس صورت پذیرفت.

منابع آب سرخس،  اداره  رئیس  نژاد،  عبادی  محمدرضا 
در خصوص طغیان رودخانه کشف رود گفت: با توجه به 
بارندگی های اخیر در سرشاخه های رودخانه کشف رود، 
سیالبی از ساعات اولیه روز سه شنبه مورخ ۲/۲۵/ ۹۷در 
منطقه جاری گردید. ضمن اطالع به فرمانداری و دادستان 
اداره در قالب ۴ گروه در منطقه  این  بالفاصله کارکنان 
حاضر شدند؛ و با توجه به ورود حجم بسیار باالی سیالب 
به کانال با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی و لودر 

اقدام به تخریب و هدایت آب به خارج کانال انجام شد.

پل  در محل  این سیالب ساعت ۲۴  افزود:  نژاد  عبادی 
خاتون فروکش نمود ولی با توجه به تاخیر زمانی حجم 
سیالب عبوری اکیپ های گشت این اداره تا ساعت ۴   
صبح روز چهارشنبه )۹۷/۲/۲۶ (در منطقه حاضر بودند که 
با اطمینان از عدم وجود مشکل پس از۲3 ساعت تالش 

مداوم به اداره مراجعت نمودند.

نشست سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با 
اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان این شرکت برگزار 

شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این جلسه محمد عالیی با آرزوی قبولی طاعات 
فرصت  را  ماه  این  برکت،  پر  ماه  این  در  همکاران  همه 
مناسبی برای تقرب الهی و کسب فیض از لحظات معنوی 

برای خود سازی بیشتر دانست. 

وی همچنین با اشاره به جایگاه رفیع پیشکسوتان شرکت 
به لحاظ دانش و تجربه هرکدام از آنان را به عنوان یک الگو

نشست صمیمانه سرپرست شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی با اعضا هیأت مدیره کانون بازنشستگان 

برای همکاران به ویژه جوانان شرکت دانست. 

عالیی اظهار امیدواری کرد بتوان با ارتباطات بیشتر این 
عزیزان با همکاران شاغل انتقال تجارب و مدیریت دانش را 

بطور صحیح و کامل در شرکت پیاده نمود. 

وی احترام و حرمت به پیشکسوتان را یکی از موضوعات 
مهم دانست و افزود: این مهم باید بعنوان یک اصل در 
شرکت نهادینه گردد. در ادامه اعضای هیأت مدیره و کانون 
بازنشستگان شرکت به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات 
خود در راستای فعال تر شدن هرچه بیشتر این تشکل 

پرداختند.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مراسم تجلیل از کارگران؛ 

در راستای بهینه سازی هزینه ها و برای افزایش 
توانمندی های مالی شرکت، تمام کارکنان بسیج شوند

»محمد عالیی«، سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در مراسم تجلیل از کارگران این شرکت گفت: در 
راستای بهینه سازی هزینه ها و مصارف و برای افزایش 
کارکنان  تمام  است  الزم  شرکت،  مالی  های  توانمندی 

بسیج شوند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
اعیاد  خاص  جایگاه  به  اشاره  با  عالیی  محمد  رضوی، 
شعبانیه به ویژه نیمه شعبان در بین مردم گفت: در گذشته 
این جشن ها مردمی تر بود و متاسفانه دولتی تر شدن آن 
باعث فاصله مردم از آن شده است؛ و الزم است اهمیت 
و  معانی ژرف حیات بخش  دارای  بزرگ که  این جشن 

امیددهنده در فرهنگ شیعه است، فراموش نشود.

وی با اذعان بر اینکه نباید برای رفع مشکالت اجتماعی، 
اخالقیات را فنا کنیم گفت: شفاف سازی در سیاست های 
شرکت ضروری است و باید در فضای روشن صحبت شود.

افزود:  سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
را  انتقادها  و  باشند  پاسخگو  باید  همه همکاران شرکت 
نسبت به مدیریت شرکت، به صراحت بیان کنند؛ البته با 
رعایت شرایط آن از جمله اینکه انتقادها منطقی و معقول 

باشد و در فضایی دوستانه مطرح شود.

وی با اشاره به حدیثی از امام حسین )ع( که فرموده اند: 
»رفع حاجات مردم بر شما یک نعمت است«، بر حفظ 
حرمت مردم، تالش برای رفع مشکالت مردم و توضیح 

صریح موانع قانونی آن تأکید کرد. 
عالیی در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم محیطی با نشاط 
بیشتر در اداره فراهم کنیم و این امر با رفتار و برخورد 

انسانی میسر می شود.
و  مالی  انسانی،  منابع  معاون  ادامه مسعود محمدی،  در 
پشتیبانی این شرکت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و به 
مناسبت روز جهانی کارگر، بر همسان سازی پرداختی ها 
از سال ۹۶  کوتاه  گزارشی  و  تاکید کرد  در سال جدید 

ارائه داد. 
در این مراسم که به مناسبت روز جهانی »کار و کارگر« 
برگزارشد؛ با اهدای لوح و هدایا از کارگران نمونه شرکت 

آب منطقه ای خراسان رضوی تقدیر صورت گرفت.
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از زحمات 35 ساله مهندس محمدحسین جعفری تقدیر شد

ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خراسان رضوی، طی مراسمی از زحمات محمدحسین 
جعفری برای 3۵ ساله ارائه خدمت در صنعت آب 
کشور در حضور مقام های عالی رتبه وزارت نیرو و 
استانداری خراسان رضوی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  دفتر  مدیرکل 
مراسم  این  ابتدای  در  ایران  آب  منابع  مدیریت 
عنوان کرد: آقای مهندس محمدحسین جعفری در 
بهره مندی از سه مهارت مدیریتی که شامل ابعاد 
فنی، ادراکی و انسانی می شود بسیار توانمند بود. 

جعفری در پایان اظهار داشت: به نظام جانشینی مدیران 
بسیار اعتقاد دارم. اکنون که آقای مهندس محمد عالیی 
سرپرستی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی را عهده 
مدیران  از  ایشان  که  چرا  هستم  خوشحال  بسیار  دارند 
بسیار با تجربه، علمی و کارآزموده هستند که برای ایشان 

صمیمانه آرزوی توفیق دارم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در پایان مراسم که جمع کثیری از مقامات عالی 
رتبه ملی و استانی، مدیران عامل دستگاه های اجرایی 
استان، تمامی معاونان، مدیران و کارشناسان شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی، مشاوران، پیمانکاران، نهادهای 
مردمی، خانواده ها و سایر عالقمندان حضور داشتند از 
زحمات 3۵ ساله مهندس محمدحسین جعفری با اهدای 

لوح ها و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت  دستاوردهای 
افزود:  و  برشمرد  اخیر  های  سال  در  را  رضوی 
آخرین افتخاری که در سال ۹۶ توسط شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی کسب شد انتخاب این 
شرکت به عنوان شرکت برتر در میان شرکت های 
آب منطقه ای کشور است که توسط آقای دکتر 
اردکانیان وزیر محترم نیرو لوح تقدیر آن صادر 
شده است. تمام افتخاراتی که طی سال ها کسب 
شده است به تمامی مرهون زحمات و تالش های 
همکاران اینجانب بوده است و بنده نقش بسیار 

کوچکی داشته ام.

مطرح هستند که این یک ظرفیت ارزشمند برای استان و 
کشور است.

وی با نگاهی به کارنامه عملکرد مهندس جعفری در دو 
بخش سازه ای و غیرسازه ای اظهار داشت: پروژه های 
تامین آب متعددی که انتقال آب از دریای عمان در صدر 
آن ها قرار دارد در دوران خدمتی ایشان به اتمام رسیده و 
یا کلید خورده است. در بخش مدیریت مصرف نیز تجهیز 
چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند و انسداد افزون بر 
۵۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز که در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب 
منجر به صرفه جویی ۲۷۵ و ۷۰ میلیون مترمکعبی در 
بهره برداری از آب های زیرزمینی شده نیز شایان تقدیر 

است.

بیان  ضمن  خود  سخنرانی  در  جعفری  حسین  محمد 
تاریخچه دوران خدمت 3۵ ساله خود اضافه کرد: اکنون 
به عنوان مدیرعامل شرکت آب  از ۲ سال خدمت  پس 
عامل  مدیریت  در  و ۸ سال خدمت  ای همدان  منطقه 
توانم بگویم  شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی می 
در شرکت های آب  عاملی  مدیریت  عمر  ترین  طوالنی 
منطقه ای در کشور را بر عهده داشته ام که زین پس 
جای خویش را با افتخار به نیروهای جوان و کارآزموده 

می سپارم.

مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای استان برخی از 

در بعد فنی اقدامات بزرگی همچون آزادسازی حریم و 
بستر کشف رود که در کشور تبدیل به الگو شد، پروژه 
های تامین آب و شبکه های آبیاری و همچنین اقدامات 
شاخص در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و طرح 
تعادل بخشی که حائز رتبه اول در کشور شده است بخشی 

از افتخارات دوران خدمتی ایشان است.

سید سعید حسینی با اشاره به دستاوردهای محمدحسین 
انسانی یادآور شد: در  جعفری در زمینه مدیریت منابع 
دورانی که ایشان معاون برنامه ریزی بودند، همیشه دغدغه 
تسهیل فرآیندها و بهبود زیرساخت ها به ویژه در حوزه 
فناوری اطالعات داشته اند. میز بدون کاغذ ایشان بیانگر 
توجه به توسعه اتوماسیون اداری در سازمان است که در 

کشور معروف است.

انسانی  منابع  تکریم  دادن،  گوش  هنر خوب  افزود:  وی 
ویژه  به  همکاران  های  خانواده  برای  احترام  کارکنان،  و 
خانواده های ایثارگران معزز، بازنشستگان و مراجعان نیز 

از خصایل اخالقی ایشان است.

محمدحسین  صادقانه  زحمات  از  تقدیر  حسینی ضمن 
ارزنده دوران خدمتی  ابراز داشت: دستاوردهای  جعفری 
ای  منطقه  آب  عامل  مدیریت  در سمت  ویژه  به  ایشان 
همدان و خراسان رضوی مرهون این است که از سطوح 
ابتدایی خدمت کار خود را آغاز کرده و مرحله به مرحله 

رشد و ارتقا یافته اند.

مدیرکل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت 
ایران سالم گرم و تقدیر صمیمانه دکتر رضا  منابع آب 
اردکانیان، وزیر نیرو؛ مهندس ستار محمودی، مشاور وزیر 
نیرو و مهندس محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت 

مدیریت منابع آب ایران را نیز در پایان ابالغ کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با 
حضور در این مراسم برخی از ویژگی های بارز شخصیتی 
محمد حسین جعفری را برشمرد و عنوان کرد: شفافیت، 
است.  ایشان  اخالقی  خصائل  جمله  از  زاللی  و  صداقت 
همچنین هماهنگی و تعامل مثبت ایشان با گروه های 
مختلف از مقامات قضائی تا نهادهای مردمی و سایر نهادها 

نیز شایان توجه بوده است.

محمد مقدوری با اشاره به مهارت جانشین پروری ایشان 
ای  منطقه  آب  شرکت  معاونان  از  یک  هر  کرد:  عنوان 
خراسان رضوی به عنوان یک مدیرعامل توانمند در کشور 
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به مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی: 

نشست صمیمانه با سازمان های مردم نهاد خراسان رضوی برگزار شد

نشست صمیمانه با سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه 
با حضور سرپرست  و محیط زیست  منابع طبیعی  آب، 
با  همزمان  رضوی  خراسان  ای  منطقه  آب  شرکت 

گرامیداشت هفته روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این نشست سرپرست شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی عنوان کرد: در قدیم تمام ساختار زندگی 
با آب هماهنگ بوده و تا پیش از اجرای اصل ۴ ترومن 
و حوادث و تحوالت دیگری که در سال های پس از آن 
بوقوع پیوست؛ مدیریت آب کامال مبتنی بر زیرساخت های 

اجتماعی و اختیار نهادهای مردمی بود.

محمد عالیی افزود: از زمان حفر اولین چاه در مشهد که 
سازمان  که  سال ۱3۵۶  تا  گردد  بازمی  سال ۱33۲  به 
خالء  دهه  دو  از  بیش  شد  تاسیس  بزرگ  خراسان  آب 
از  برداری  بهره  و مدیریتی در  فرهنگی  زیرساخت های 

منابع آب داشته ایم.

وی با تاکید بر نقش نهادهای مردمی در مدیریت آب گفت: 
بحث آب فقط از جنبه فنی مطرح نیست. مدیریت آب به 
رویکرد فرابخشی نیاز دارد و احتمال بروز اشتباهات در 
مدیریت آب با نظارت و همراهی سازمان های مردم نهاد 

کاهش می یابد.

عالیی اظهار داشت: برای ورود مردم و نهادهای مردمی به 
عرصه مشارکت و نقش آفرینی در مدیریت آب ابتدا باید 
شفافیت عملکرد وجود داشته باشد، سپس هر یک از ما 
مساله آب را از آن خود بدانیم و در نهایت گفتگو را میان 

کلیه اشخاص دخیل شکل دهیم.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پایان 
با معرفی دو راهبرد اساسی در مدیریت آب عنوان کرد: 
آب  منابع  از  برداری  بهره  کنترلی  و  حفاظتی  اقدامات 
موجود اولین و مهم ترین راهبرد در سازگاری با کم آبی 
است که الزم است کامال نتیجه گرا و عملیاتی به اجرا 
نزولی هیدروگراف  بتوانیم شاهد کاهش شیب  تا  درآید 
آبخوان ها در دشت های بحرانی باشیم. همچنین اقدامات 
مربوط به تامین منابع آب جدید نیز با لحاظ تمام مطالعات 
و مالحظات اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی در 

وهله دوم قرار خواهد گرفت.

در ادامه، رئیس شبکه تشکل های محیط زیستی خراسان 
رضوی بیان کرد: مذاکرات در سطح بین المللی و ملی در 
حوزه محیط زیست عمدتا بی ثمر و کم اهمیت جلوه کرده 
و پایبندی الزم نسبت به معاهدات و قوانین ملی و جهانی 

وجود ندارد.

حمید طراوتی ابراز داشت: در ایران تا چند سال اخیر این 
باور که در مدیریت آب با مشکالتی مواجه هستیم وجود 
نداشت. از سوی دیگر نظام بروکراتیک حاکم بر دستگاه ها 
موجب شده علیرغم زحمات بسیار ارزشمندی که صورت 
می گیرد بسیار کند پیش برویم و گرچه در ظاهر مردم 
را تکریم می کنیم اما در باطن نمی توانیم حقوق عمومی 

مردم را پاس بداریم.

وی ضمن تقدیر از برگزاری این نشست، برگزاری مستمر 
نشست های گفتگومحور و نقش آفرینی موثر سازمان های 
مردم نهاد محیط زیستی استان در تصمیم سازی برای 

مدیریت آب را خواستار شد.

در بخش دیگری از این نشست مدیرعامل سازمان مردم 
نهاد جمعیت ناجیان آب عنوان کرد: فرهنگ نقدپذیری در 
سطح مدیران عالی رتبه در حوزه آب وجود ندارد و گرچه 
در بیان از حضور سمن ها حمایت می کنند اما در عمل 

این اتفاق به درستی رخ نمی دهد.

مهدی جمشیدی افزود: وعده ها و قول هایی که مدیران 
ارائه می کنند باید ثبت و ضبط شده و تحقق آن ها توسط 
در  وجود ساختاری  نیازمند  این  مطالبه شود.  ها  سمن 
گزینش مدیران است که ثبات داشته باشد و مردم بدانند 
که طی مدت مشخصی می توانند عملی شدن وعده ها از 

مدیران مربوطه را پیگیری کنند.

وی درباره اجرای طرح های عمرانی همچون انتقال آب 
تصریح کرد: در فرآیند مطالعات اولیه این طرح ها باید 

بطور جدی دیدگاه های صاحب نظران مختلف دریافت و 
ثبت شود سپس با لحاظ و بررسی کلیه ابعاد آن، نتیجه 
مطالعات هر چه شد سازمان های مردم نهاد نیز از آن 
حمایت خواهند کرد و نباید تا پیش از آن اقدام به اجرای 

طرح نمود.

جمشیدی با اشاره به تجربه موفق در تدوین سند تدبیر آب 
مشهد یادآور شد: سند تدبیر آب مشهد که از سال ۹3 آغاز 
شد تجربه موفقی از گردآوری و لحاظ دیدگاه های صاحب 
نظران و ذینفعان مختلف است که امیدواریم با مشارکت 
فعال شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گام های بعدی 

آن به خوبی برداشته شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
با  همزمان  که  نشست  این  پایانی  بخش  در  رضوی، 
گرامیداشت هفته روابط عمومی برگزار شد سایر نمایندگان 
سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان و همچنین 
را  خود  سواالت  و  نظرات  نشست  در  حاضر  خبرنگاران 

مطرح نمودند.

خسارت شدید ناشی از بارندگی های اخیر در خواف

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۶ 
بارندگی نسبتا شدیدی در سطح شهرستان خواف شروع 
بیشترین  هرشی  روستای  ها  بارش  این  پی  در  که  شد 
خسارت ناشی از سیالب را دید به طوریکه ۵ خانه کامال 

تخریب و ۱۰۲ رأس گوسفند نیز تلف شد.

رییس اداره منابع آب خواف گفت: بارش شدید باران منجر 
به سر ریز آب بند و بروز خسارت شدید و همچنین مسدود 

شدن مسیر قنات گردید. 

خاموشی تصریح کرد: باتوجه به اقدام به موقع ستاد بحران 
در شب حادثه و حضور نیروهای انتظامی و هالل احمر 
و سپاه پاسداران شهرستان خواف در ساعات اولیه، مردم 
روستا به محلی امن منتقل شدند و از بروز خسارت های 

جانی پیشگیری شد.

وی افزود: با توجه به اخطارهای اداره هواشناسی اداره منابع 
آب شهرستان، در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۷، نیروهای اعزام 
شده در منطقه اقدام به اصالح مسیر سرریز بند و انحراف 

سیالب احتمالی به سمت کال اصلی کردند.
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نشست صمیمانه
 معاون منابع انسانی، مالی 

و پشتیبانی با همکاران
اداره منابع آب سرخس

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت 
طی بازدیدی از اداره منابع آب سرخس به بررسی مسائل 
و مشکالت مطرح شده توسط همکاران آن اداره پرداخت.

از  تشکر  ابراز  ضمن  بازدید  این  در  محمدی«  »مسعود 
آب  منابع  اداره  همکاران  تمامی  های  تالش  و  زحمات 
سرخس که در ارزیابی سال۹۶ به عنوان یکی از سه امور 
برتر در سطح استان انتخاب شده این موفقیت را مرهون 
همدلی و تعامل خوب و سازنده همکاران با مدیریت اداره 

دانست.

در ادامه این برنامه محمدرضا عبادی نژاد، مدیر منابع آب 
سرخس، با ارائه گزارشی از عملکرد اداره به بیان برخی از 
مشکالت و کمبودها پرداخت؛ وی مساعدت معاونت منابع 

انسانی،مالی و پشتیبانی شرکت را خواستار شد.

مجتمع  و  آب  منابع  اداره  جدید  ساختمان  از  بازدید 
زمین  ایجاد  و  ورزشی  سالن  بهسازی  دستور  مسکونی، 
والیبال و فوتسال از دیگر برنامه های بازدید محمدی از 

سرخس بود.

توقیف دو دستگاه حفاری غیرمجاز 
در شهرستان تربت جام

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، گروه گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان 
تربت جام، دو دستگاه حفاری غیر مجاز را توقیف کردند.  

مدیر امور منابع آب شهرستان تربت جام درباره اقدامات 
این امور در راستای حفاظت و صیانت از آب  های زیرزمینی 
گفت: با توجه به گزارش دریافتی مبنی بر مخفی نمودن 
دو دستگاه حفاری غیر مجاز در یکی از سوله های شهرک 
صنعتی تربت جام، پس از هماهنگی الزم با دادستانی و 
نیروی انتظامی شهرستان، نیروهای گشت و بازرسی این 
امور به محل اعزام شده و دستگاه های مزبور توقیف و به 

پارکینگ منتقل گردید. 

اختری گفت: در سال ۹۶ نیز دو دستگاه حفاری غیر مجاز 
دیگر توسط این امور توقیف شد.

مالقات عمومی سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 با ارباب رجوع

ای  منطقه  آب  شرکت  سرپرست  عمومی  مالقات    
خراسان رضوی با ارباب رجوع، دوشنبه3۱ اردیبهشت، در 
راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور رسیدگی به 

درخواست، مسائل و مشکالت آنان در شرکت برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این مالقات که مدیر روابط عمومی و رئیس 
گروه رسیدگی به شکایات نیز حضور داشتند؛ محمد عالیی 
با تمامی مراجعه کنندگان رو در رو دیدار و ضمن بررسی 
به درخواست آنان دستور پیگیری به موارد مطرح شده را 

صادر نمود.

محمد عالیی رفع مشکالت مردم را یکی از الطاف الهی 
دانست و اظهار امیدواری کرد شرکت آب منطقه ای در 
و  نهایت دقت  با  بتواند  استراتژیک خود  اهداف  راستای 
سرعت، مشکالت و درخواست های مردم را بررسی و به 

آن ها پاسخ های منطقی و شفاف بدهد.

الزم به توضیح است مالقات عمومی سرپرست شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی هر هفته روزهای دوشنبه از 

ساعت ۷ صبح الی ۱۰ برگزار می شود. 

بازدید بانوان شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی از »سد بار«

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، به همت مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده، 
بازدید از »سد بار« نیشابور برای بانوان این شرکت برگزار 

شد.  

سد »بار« در ۲3 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور 
و شمال شهرستان فیروزه در نزدیکی روستای حسین آباد 

و مجاورت مجتمع فوالد خراسان واقع گردیده است.

این سد شامل سد فرعی و اصلی از نوع خاکی با هسته 
رسی و پتوی آب  بند بر روی مصالح آبرفتی به منظور 
تامین ۱۴ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز شرب و صنعت 

منطقه در خارج از بستر رودخانه احداث شده است.

این  از  و خانواده هدف  زنان  امور  در  عامل  مدیر  مشاور 
عمرانی  های  فعالیت  با  بانوان  بیشتر  آشنایی  را  بازدید 
واحدهای  های  مسئولیت  و  زحمات  شناخت  و  شرکت 

تخصصی دانست.

»رویا عادلیان« افزود: با فضای همدلی ایجاد شده در این 
بازدیدها، روحیه نشاط و صمیمیت بین همکاران افزایش 

می یابد.

اجرای سیستم آبیاری قطره ای در 
مجتمع هریرود و اداره منابع آب 

سرخس

گزارش تصویری
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سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

شکوفایی سازمان در گرو مدیریت مشارکتی و شفافیت در عملکرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
گفتگوی  نشست  در  امروز  ظهر  عالئی  محمد  رضوی، 
صمیمانه با همکاران خود گفت: در شرکت همکاران در هر 
جایگاه سازمانی که حضور دارند کارشناس هستند و این 
مجموعه صرفا زمانی به شکوفایی خواهد رسید که مدیریت 
مشارکتی وجود داشته باشد. الزمه آن نیز ابتدا بیان آزاد 

نظرات و سپس شفافیت در عملکرد است.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این 
نشست که با حضور پرسنل شاغل در واحدهای مختلف 
سازمانی برگزار شده بود اظهار داشت: از همه همکاران 
عزیزی که از گذشته تاکنون در این شرکت فعالیت داشته 
و سعی و تالش خود را به کار گرفته اند با تمام وجود 
تشکر کرده و از امروز با نگاه به آینده و فارغ از نقد عملکرد 

گذشتگان حرکت خواهیم کرد.

محمدحسین  زحمات  از  تقدیر  ضمن  عالیی  محمد 
جعفری مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی یادآور شد: در ردیف بودجه ساالنه کشور، فصل 
آب بعد از فصل راه همیشه بیشترین اعتبار و تخصیص 
را به خود اختصاص داده است. در عین حال در تمام دهه 
های گذشته هیچ گاه خبری مبنی بر بروز اختالس در این 
حوزه به گوش نخورده و این ماحصل دسترنج و تالش  
تمام آقایان و خانم هایی است که در این سال ها صادقانه 

زحمت کشیده اند. 

وی اظهار داشت: همه محورهای مطرح در حوزه مدیریت 
آب در حال حاضر چالش برانگیز هستند. کاهش نزوالت 
جوی، افزایش متوسط تبخیر و نبود طرح مدونی در توسعه 
استان و کالنشهر مشهد نیز از جمله این چالش ها هستند. 
به گونه ای که اکنون ۴۷ درصد جمعیت استان خراسان 
رضوی در حالی در شهر مشهد استقرار یافته اند که فقط 
باشد.  می  دارا  را  استان  آب  منابع  پتانسیل  درصد   ۱۲
درنتیجه فشارهای متعددی به شرکت آب منطقه ای در 

تامین آب وارد می آید.

عالئی در ادامه افزود: بروز فرونشست در دشت های استان 
نادرست  جانمایی  ها،  آبخوان  از  برداشت  اضافه  اثر  در 
واحدهای خدماتی و صنعتی در نقاط مختلف استان که 
عموما روی آبخوان ها استقرار یافته اند، حضور بیش از 
۱/۲ میلیون نفر جمعیت ناهمگون حاشیه نشین در مشهد 
که به تنهایی از جمعیت ۵ استان کشور بیشتر است نیز 
از جمله سایر چالش ها در مدیریت منابع آب به شمار 

می آید.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره 
به ضرورت حاکم بودن همدلی و هم زبانی در مجموعه 
همکاران بیان کرد: الزم است در تمام کارها از خرد جمعی 
بهره برد و همچنین برای هر فردی که وارد این سازمان می 
شود فارغ از خواسته یا دیدگاهش حرمت قائل شویم چرا 
که بنا به سفارش ائمه گرانقدر اسالم نباید نزد هیچکدام از 
مردم و مراجعه کنندگان تبعیضی وجود داشته باشد؛ کما 

اینکه همه اعضای یک خانواده هستیم.

محمد عالیی با تاکید بر اهمیت رسیدگی فوری به امور 
ارباب رجوع خاطرنشان ساخت: خوشبختانه ساماندهی 
خوبی در رسیدگی به امور مراجعه کنندگان از گذشته 
صورت گرفته است. در عین حال باید سعی کنیم هیچ 
مکاتبه ای بیش از یک هفته بدون پاسخ نمانده باشد و 
درخواست نامه هر چه که بود پاسخ مقتضی خود را در 
کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نماید تا حرمت ارسال 

کننده نامه نیز حفظ شده باشد.

وی به محدودیت منابع مالی در  شرکت اشاره کرده و ابراز 
داشت: ممکن است منابع مالی دولتی کفاف هزینه نیازهای 
مالی را ندهد. در این صورت باید راهکار داشته باشیم. در 
صدد هستیم بودجه عملیاتی در شرکت پیاده شود یعنی 
پیشنهادات  ارائه  ماحصل  بتوانند  همکاران  از  یک  هر 
اصالحی خود را در بهبود درآمدهای شرکت مشاهده کرده 
و از عواید آن به عنوان تشویق بهره مند شوند. این موضوع 
شامل حال همه همکاران شرکت است و برای به حداکثر 

رسیدن بهره مندی ایشان از این عواید تالش می کنیم.

عالیی از معاونان و مدیران سخت کوش شرکت قدردانی 
و  معاونان  از  تمام وجود  با  نمود: شرکت  و عنوان  کرده 
مدیران سخت کوش خود دفاع کرده و در روزهای خوش 
یا روزهای سخت همراه آن ها بوده و خواهد بود. معیار این 
دوستی شرطی جز پاکی و درستی نیست. و این مهم با 
نظارت و حمایت یکایک همکاران، پرسنل خدوم حراست 

و دستگاه های نظارتی استان محقق خواهد شد.

انسانی  او درباره دیدگاه های خویش در مدیریت منابع 
و ارتباط با مردم اظهار نمود: اقناع مردم درباره اقدامات 
مختلف شرکت باید انجام شود. این مهم از طرق مختلف 
صورت گیرد. واقعیت این است که ما ایرانی ها متاسفانه 
جزو مسرف ترین مردم دنیا هستیم. در انرژی به اندازه قاره 
اروپا و کمی کمتر از چین مصرف داریم. در حالیکه منابع 

طبیعی کشور با این وضعیت همخوانی ندارد.

ترین  اصلی  آب  منابع  مدیریت  در  افزود:  عالیی  محمد 
راهبرد شرکت سازگاری با خشکی و کم آبی است و این 
و تشکل های  برداران  بهره  از طریق مشارکت  امر مهم 

قانونی کشاورزان محقق خواهد شد. در این مسیر الزم 
است کلیه هزینه ها از بازار آب تامین شود و اتکا به منابع 
مالی دولتی از بین برود. درست است ما در کشور و استان 
خراسان رضوی باران کمی داریم اما کم بارانی بحران ایجاد 
نمی کند. بحرانی زمانی رخ می دهد که ما علیرغم کاهش 
نزوالت جوی و سرانه آب تجدید پذیر، ساالنه مقدار ثابتی 

از منابع آب برداشت کرده ایم.

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با توجه 
به افت سطح آبخوان ها در 3۴ دشت از 3۷ دشت استان 
یادآور شد: ما در دهه های گذشته دائما با کاهش منابع آب 
تجدیدپذیر مواجه بوده ایم، پروانه های ثابت بهره برداری 
صادر کرده ایم در حالیکه باید بهره برداری از منابع در 
انطباق با نزوالت جوی و به مدت یک سال صادر شود. 
با تشکل های  اخیر  روزهای  را در جلسات  این موضوع 
کشاورزان به ایشان منتقل کرده و باید تمام سعی خود را 

به کارگیریم تا اسباب آن فراهم شود.

وی از اقدامات شاخص انجام شده در سال های اخیر یاد 
کرد و ابراز نمود: اقدامات همکاران عزیزمان به ویژه آقای 
مهندس جعفری در سال های اخیر ستودنی است. سال 
گذشته برای اولین بار تمام چاه های برقی به کنتور مجهز 
شده است.  بیش از ۵۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان 
مسدود شده است. بازگشایی رودخانه های کشف رود و 
ارداک و... صورت گرفته است. تمام این اقدامات و سایر 
تمام چالش هایی که وجود  با  ارزشمند مشابه  اقدامات 

داشته به ثمر رسیده است که شایان تقدیر است.

زمره  در  آب  مدیریت  از  بخشی  افزود:  پایان  در  عالیی 
وظایف حاکمیتی قرار می گیرد همچون میزان تخصیص 
ساالنه بخش های مختلف از منابع آب و الزامات تامین آب 
شرب که باید به صورت قاطع به اجرا در آید اما برخی از 
خدمات مربوط به تصدی گری در مدیریت آب است که 
در اجرای آن ها می توان از ظرفیت تشکل ها و نهادهای 
مردمی و غیردولتی بهره جست.از خداوند متعال خواستارم 
تا در سایه برکت خون پاک شهدای نظام جمهوری اسالمی 
ایران بتوانیم زین پس مبلغ خبرهای خوش در به تعادل 
رسیدن دشت و کاهش یافتن شیب افت آبخوان ها باشیم.
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به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، محمد عالیی، سرپرست این شرکت در نشست 
با  اعضای نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی 
به  امسال نسبت  بارندگی ۴۴ درصدی  به کاهش  اشاره 
سال آبی گذشته گفت: برای مقابله و گذر از خشکسالی 
نیاز به برنامه ریزی دقیق و استفاده از دانش و خرد جمعی 
تمام بخش های دخیل به ویژه بهره برداران از منابع آب و 

انجمن های نظام صنفی کشاورزی داریم.

عالیی با تاکید بر احترام به خدمات خوبی که تا کنون 
در حوزه آب کشور انجام شده است افزود: عالوه بر ادامه 
اقدامات خوبی که در این بخش انجام شده باید در خصوص 
کاستی ها و اشتباهات گذشته برنامه ریزی و تغییر رویه 
از همراهی  صحیحی در پیش گیریم. وی ضمن تشکر 
تمامی کشاورزان عزیز با شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، پیشنهاد برنامه ریزی سالیانه برای هر دشت استان 
را به طور جداگانه داد و افزود: باید کشاورزان برنامه های 
خود را برای سازگاری با خشکسالی بیان نمایند و در این 

راه همراه شرکت آب منطقه ای استان باشند. 

را  کشاورزی  صنفی  نظام  و  کشاورزان  موثر  حضور  وی 
دربستن چاه های غیر مجاز با اهمیت توصیف کرد و اعالم 
کرد: گروه های گشت و بازرسی منابع آب نیز باید در غالب 
نظام های صنفی تعریف شوند تا با هماهنگی با شرکت آب 
منطقه ای بتوانند رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند.

برای رسیدن به موفقیت بخش 
آب کشور نیازمند حضور تمامی 

بخش های اجتماعی هستیم

استاندار خراسان رضوی ازخدمات
  صادقانه محمدحسین جعفری

تقدیر کرد

مدیرعامل  از زحمات  تقدیر  و  تکریم  مراسم  در حاشیه 
پیشین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، علیرضا 

رشیدیان با ارسال لوح از وی تقدیر کرد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
در  آب  صنعت  توسعه  و  رشد  گفت:  رشیدیان  رضوی، 
ایران مدیون تالش گسترده و عمیق  جمهوری اسالمی 
عمر  و  تخصص  دانش،  که  است  مهندسانی  و  مدیران 
گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی 
با  و  اند؛  قرار داده  ایران  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اهدای این لوح تقدیر مراتب قدردانی و تشکر خود را از 
بذل تالش  های مجدانه و صادقانه 3۵ ساله جناب  عالی در 
راه خدمت  گزاری به ساکنان این خطه مقدس ابراز نموده 
و اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل شده اید، از تمامی 
زحمات و مساعدت بی شائبه حضرت عالی در صنعت آب 

استان تشکر می نمایم.

وی با قدردانی از همت واالی »جعفری« افزود: از درگاه 
ایزد منان در سایه عنایات حضرت ولی عصر )عج(، امام 
رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  و  )ع(  شیعیان  هشتم 
)مدظله العالی( توفیق و عزت پایدار توأم با تندرستی و 

روزگاری خوش همراه با سعادت برای شما آرزومندم.

در شهرستان گناباد 
چاه غیرمجاز کشاورزی نداریم

رئیس منابع آب گناباد در نشست خبري این شهرستان 
عنوان کرد: در شهرستان های گناباد و بجستان هیچ چاه 
غیر مجاز کشاورزی نداریم و از این بابت در سطح استان 

نمونه هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، احمد تمامگر با اشاره به وجود ۷۲3 حلقه چاه 
کشاورزی و صنعتی در شهرستان های گناباد و بجستان 
گفت: ساالنه ۱۹۶ میلیون متر معکب آب از این چاه ها 
برداشت می شود؛ که ۱۰۰ درصد چاه های کشاورزی این 
شهرستان ها به کنتور هوشمند تجهیز شده اند؛ و امسال 
نیز چاه های صنعتی به کنتور هوشمند مجهز خواهند شد.

تمامگر تصریح کرد: به خاطر نصب کنتورهای هوشمند 
است؛  داشته  ای  مالحظه  قابل  کاهش  آب  سطح  افت 
بطوریکه در دشت گناباد قبل از نصب کنتور میزان افت 
 ۵ به  کنتور  نصب  از  بعد  که  بود  سانتیمتر  ساالنه ۱3 
سانتیمتر کاهش یافته است؛ و همین روند کاهشی افت 

در سایر دشت ها نیز وجود دارد.

وی مهم ترین مشکل چاه های کشاورزی را پیشروی آب 
شور دانست و گفت: متاسفانه کیفیت آب کاهش یافته و 
هم اکنون بسیاری از مزارع پسته و پنبه شهرستان بخاطر 

بی کیفیتی آب با کاهش برداشت مواجه هستند.

دیگر  از  را  ها  رودخانه  از  برخی  بستر  تصرف  تمامگر 
با ایجاد بند سارهای  مشکالت دانست و گفت: عده ای 
غیر استاندارد در بستر رودخانه ها و انسداد کامل بستر 
آن در باال دست قنوات می خواهند باعث تغذیه  و افزایش 
آبدهی قنات و یا ذخیره آب شوند که این امر می تواند 
درصورت بارش باران های سیل آسا سبب تخریب اراضی 

و خسارت شود.

 رئیس اداره منابع آب گناباد افزود: تا کنون ۴۰ مورد از این 
بند سارها که عمدتا در منطقه شرق گناباد بوده شناسایی 
شده است؛ 3۰ مورد آن بازگشایی و بقیه در دست اقدام 

برای بازگشایی می باشد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۵ رودخانه به صورت سراسری 
الیروبی و ۱۶ هکتار اراضی تصرف شده در بستر رودخانه  

به صورت موردی بازگشایی شده است.

سیاه  آبخیزداری  اجرای طرح  بر ضرورت  وی  همچنین 
کوه تاکید کرد و گفت: در صورت عملی شدن این طرح 
میزان زیادی آب به سفره های زیر زمینی تزریق می شود 
که نتیجه آن تغذیه سفره آب زیرزمینی و افزایش آبدهی 

قنوات خواهد بود.

تمامگر میزان بارندگی سال زراعی جاری در شهرستان 
گناباد را ۸۶ میلیمتر دانست و گفت: این میزان نسبت به 

دوره آماری سال قبل ۲۴ درصد کاهش دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
شهرستان  آب  امور  خبری  نشست  حاشیه  در  رضوی، 
این شرکت بر ضرورت نگاه  گناباد، مدیر روابط عمومی 

واحد بر مدیریت آب کشور تاکید کرد.

کاظم جم  در این نشست گفت: چالش های بخش آب 
ناشی از مستقل عمل کردن هر حوزه است؛ درصورتیکه 
و  واحد  نگاه  نیازمند  آب  بحران  بر  آمدن  فایق  برای 

هماهنگی در تمامی حوزه ها هستیم.

وی ضمن اشاره بر مدیریت شیوه مصرف آب به خصوص 
در بخش کشاورزی گفت: نبود الگوی کشت و ارزان بودن 
آب و نا کافی بودن جرایم و مجازات های متخلفین مسبب 
مشکالت فراوانی است که باید تدبیری برای آن اندیشه 

شود.

جم افزود: تندیس غالمرضا نبی پور، قدیمی ترین مقنی 
کار کشور، به عنوان مرد برتر محافظ آب در موزه آب ایران 

به زودی نصب می شود.

وی با اشاره به وجود ۶هزار و ۶۶۷ حلقه چاه غیر مجاز در 
سطح استان گفت: سال گذشته ۲۱۰۰ مورد مسدود شده 
که در سال جاری با اهتمام این روند را ادامه خواهیم داد.

جم همچنین گفت: وضعیت آب های زیرزمینی استان 
بحرانی است؛ به طوریکه از 3۷ دشت استان، 3۴ دشت 

بحرانی و ممنوعه هستند.

ضرورت نگاه واحد بر مدیریت 
آب کشور

اجرای طرح هادی در روستای پلگرد وجا نمایی 
کانال و پل برروی  رودخانه توسط اداره منابع 

آب شهرستان درگز

گزارش تصویری
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یـادداشـتی به بهـانه روز ارتـباطـات و روابـط عـمـومـی

نقش روابط عمومی ها در اطالع مداری و 
دانایی

امروزه فناوری با سرعت و شتابی فراگیر زندگی و محیط 
کار را تحت تاثیر قرار داده است؛ به  طوری که بدون استفاده 
از فناوری  های موجود نه تنها امکان توسعه و پیشرفت در 
شرکت  ها و موسسات میسر نمی  شود، حتی حفظ وضع 

موجود هم با مشکالت بی شماری  مواجه می  گردد.

در شرایطی که ارتباطات و توسعه  شبکه  های اطالع رسانی 
به طور مداوم بر افکار عمومی تاثیرات پی در پی می  گذارند 
و تولید اطالعات به صورت روزافزون در سراسر جهان در 
حال گسترش است، اهمیت و نیاز دسترسی به اطالعات 
و  شود  می   احساس  قبل  روز  از  بیشتر  روز  هر  جدید 
فرآیندهای کلیدی اطالع  رسانی و ارتباطات برای پایداری 
و رشد و توسعه  ی سازمان  ها همچنین تقلیل شکاف میان 
سازمان و مخاطبان، ابزاری مهم و استراتژیک محسوب 

می  شود.

 در شرایط حاضر، به مدد فناوری  های نوین اطالعاتی 
و ارتباطی، امکان پیام  رسانی در لحظه بر روی خطوط 

الکترونیک و دیجیتال قابل تبادل و تعامل شده است.

نظام  های پیشرفته  ارتباطی و اطالعاتی به صورت کانال   
پیام  رسانی در جایگاه هوش مصنوعی از طریق ابر رایانه ها 
برای نخستین بار در طول خلقت، کار مدیریتی می  کنند 
و به منزله  انسان مجازی، عامل تبادل اطالعات و تجزیه و 
تحلیل آن  ها بین فرستندگان و گیرندگان نقش  آفرینی 

می  نمایند.

در شرایط کنونی اینگونه نظام ها، مبنایی برای استفاده از 
رویکرد مهندسی مجدد و سازمان  های یادگیرنده شده  
اند و این امر مستلزم تغییر در سبک، نگرش و تغییر در 
نحوه  اداره  جوامع و سازمان  ها خواهد بود. در دنیای رقابتی 
امروز، صرفا جوامع و سازمان  هایی امکان بقا دارند و در 
فعالیت  های خود موفقیت خواهند داشت که نسبت به 
انتشار همگانی دانش و تبدیل آن به ارزش افزوده در قالب 
نظام  های اطالع  رسانی زنده مثل اینترنت و اینترانت اقدام 
کرده و با سازمان  های همگن و شبکه  های تولید و توزیع 

اطالعات، ارتباطات موثر و متقابلی برقرار نمایند.

متولی  و  مسئول  نهاد  زمینه،  این  در  که  است  بدیهی 
»روابط  ها  سازمان   در  امر،  این  دهی  سامان  تخصصی 
و کلیدی در قلب  نهادی حساس  بود،  عمومی« خواهد 
سازمان  ها که باید به سوی اطالع  مداری و دانایی سوق 

داده شود.

در گذر این تحوالت شگرف، »روابط عمومی« می  تواند 
به  ها  سازمان   و  نهادها  ی  دهنده   ارتباط   عامل  بعنوان 
جامعه  هدف، همچنین عامل پیوند  دهنده  نظرات مدیران، 
های  سرمایه   عبارت  یک  در  یا  کارکنان  و  کارشناسان 

انسانی سازمان محسوب شود.

نوع نگاه به روابط عمومی به عنوان یک نهاد یا بخشی از 
نهاد، چه برای آن ها که در داخل سازمان با آن سروکار 
دارند و چه آن ها که از بیرون به عنوان مخاطب نظاره گر 
هستند، متفاوت است به طوری که هنوز نتوانسته اند درک 
سازمان  مهم  بخش  این  عملکرد  و  جایگاه  از  صحیحی 
وظایف  را گستردگی  امر  این  دلیل  شاید  آورند.  بدست 
روابط عمومی ها بدانند، در سازمان ها و نهادهای دولتی به 

نوعی و در شرکت ها و بخش خصوصی به نوع دیگر. 

با وجود گستردگی حوزه عملکرد روابط عمومی ها، چند 
وظیفه مهم وجود دارد که عمومیت دارد؛ از مهم ترین 
از  اطالع رسانی  سازمان،  تقویت  به  می توان  وظایف  این 
نوع فعالیت و فعال بودن سازمان، جلب توجه مردم به یک 

رویداد خاص و موارد دیگر اشاره کرد. 

فرهنگ سازی نیز جزء الینفک وظایف یک روابط عمومی 
است، شاید همان توجه مردم به رویداد خاص را بتوان 
به فرهنگ سازی تعبیر کرد، فرهنگ سازی در زمینه های 
مختلف و هم چنین اصالح فرهنگ غلط گذشته همواره 
تا در مسیر صحیح  نیاز یک جامعه پویا و به روز است 

پیشرفت و تکامل و تعالی قدم بردارد. 

عمومی می تواند  روابط  اینجاست که چگونه یک  سؤال 
به موضوعی ورود پیدا کند و آن را تبدیل به یک مسأله 
برای تمامی آحاد جامعه کند؟ پاسخ بسیار ساده است، 
روابط عمومی ها می توانند با شناسایی مشکالت و معضالت 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، به فراخور نوع فعالیت و 
کار سازمانی خود، به گردآوری اطالعات صحیح پیرامون 
اطالع رسانی  پی  در  نهایتاً  و  بپردازند  موضوع خاص  آن 
قدرت  هم چنین  باشند.  موجود  راه حل های  معرفی  و 
تشخیص جامعه را افزایش داده و فرهنگ توانایی حل آن 

را جا انداخته و تبلیغ کنند. 

ریشه  به  توجه  با  عمومی  و  دولتی  عمومی های  روابط 
سنگین تری  وظیفه  سایرین  به  نسبت  خود،  حاکمیتی 
کشور  اداری  نظام  داخل  در  بخش  و  حوزه  هر  دارند؛ 
می تواند به بهترین نحو در پی ترویج فرهنگ صحیح حل 
مشکالت موجود در حوزه خود باشد و در این راه از کمک 

سایر نهادها هم بهره مند شود. 

به نظر نگارنده هرنوع  سرمایه گذاری در این امر نیز باعث 
بُرد سازمان خواهد شد چرا که اگر روابط عمومی بتواند 
در فرهنگ سازی موفق ظاهر شود، به مراتب هزینه سایر 

بخش ها نیز کاهش می یابد.  

مبحث  چگونه  خودمان  کشور  در  داده  نشان  تجربه 
را  اجتماعی  معضالت  برخی  توانسته  فرهنگ سازی 
ریشه یابی کند و در جهت حل آن ها اقدام کند. اجرای 
استقبال  و  اطفال  فلج  بیماری  با  مبارزه  گسترده  طرح 
دستگاه های  مثبت  و  گسترده  تبلیغات  پی  در  جامعه 
مسئول، طرح های ایمنی و پیشگیری در بحث سالمت 
و بهداشت جامعه، طرح های پلیس راهنمایی و رانندگی 
برای ترغیب استفاده از کمربند ایمنی در  خودروها و موارد 

دیگر. همکاری تنگاتنگ دستگاه های دولتی و عمومی باهم 
می تواند موفقیت ادامه این مسیر کارساز بیفتد. 

در بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی نیز تعریفی که 
از روابط عمومی ارائه شده بیشتر حول محور تجارت و 
بازرگانی و فروش و برندسازی می چرخد، اما این بخش نیز 
در قالب مسئولیت های اجتماعی که برای خود تعریف کرده 
است، با قدرت توانسته به موضوع فرهنگ سازی ورود کرده 
و بعضاً موفقیت آن حتی از بخش دولتی هم بیشتر بوده 
است. مسئولیت اجتماعی، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی 
ناشی از نوع کار و فعالیت آن شرکت یا سازمان را مورد 
توجه قرار می دهد. به عنوان مثال می توان به زلزله اخیر در 
غرب کشور اشاره کرد که برخی بانک ها و مؤسسات دیگر 
به جای تهیه بسته های نوروزی و چاپ سررسید، هزینه آن 
را صرف اقداماتی در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی خود 
کردند که تشویق مردم و جامعه را به همراه داشت و به 
نحو بسیار عالی فرهنگ کمک به همنوع را گسترش داد. 

با توجه به موارد گفته شده شاید به جرأت بتوان گفت 
روابط  انجام مسئولیت  در  برخی ضعف ها  مفقوده  حلقه 
عمومی ها در امر فرهنگ سازی، وجود فاصله معنادار بین 
دو نهاد دولتی و غیردولتی است، چه بسا نزدیکی و حمایت 
همه بخش ها از اقدامات یکدیگر، باعث اصالح روند موجود 

و حل معضالت بزرگ تر در جامعه شود. 

در پایان این نکته را نیز باید گوشزد کرد که ارتباط روابط 
عمومی ها با رسانه ها نیز برگ برنده مبحث فرهنگ سازی 
است. تریبون های عمومی مثل صدا و سیما و هم چنین 
شبکه های  خصوص  به  مجازی  و  مکتوب  رسانه های 
پیام رسان اجتماعی نقش تعیین کننده و به سزایی در امر 
تبلیغات و پیشبرد اهداف روابط عمومی ها در فرهنگ سازی 
دارند و اهمیت رابطه این دو به حدی بوده است که روزی 
را با عنوان مشترک ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری 
کرده اند. امیدوارم همیشه در سازمان و نهایتاً برای جامعه 

خود بهترین باشیم.

کاظم جم

سرپرست روابط عمومی
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 دومین جلسه تعالی حلقه شجره طیبه صالحین شرکت 
آب منطقه ای خراسان رضوی در سال ۱3۹۷، با حضور 
بسیج،  شورای  اعضای  شجاع،  مهدی  االسالم  حجت 
سرگروه های حلقه های شجره طیبه صالحین و اعضای 

گردان بیت المقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی، در این جلسه حجت االسالم شجاع سخنانی در 

ارتباط با اهمیت ماه مبارک رمضان بیان نمود. 

با  انس  برای  مناسبی  را فرصت  مبارک رمضان  ماه  وی 
قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه دانست؛ و در ادامه 
به نقل حدیثی از حضرت محمد )ص( با مضمون اهمیت 

استفاده از این فرصت پرداخت.

در این جلسه از دو نفر از اعضای شورای بسیج که سال 
گذشته بازنشسته شده بودند تقدیر به عمل آمد.

هچنین نشست هیئت قشر)منتظران موعود( در آخرین 
روز اردیبهشت ماه با سخنرانی حجت االسالم سلیمانی و 
با حضور جمعی از مدیران و همکاران بسیجی و ایثارگران 

برگزار شد.

این سخنرانی پیرامون »یادبود شهدای سوم خرداد به ویژه 
شهید خادم الشریعه اولین فرمانده تیپ ۲۱ امام رضا )ع( 
و شهید بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع(« 
بود؛ در پایان جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
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