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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛
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استاندار در بازدید سرزده
از گمرک مرزی دوغارون
مدیر امور آبوفاضالبسرخس:

توسعهشبکهتوزیعوخطوطانتقال در روستاهایسرخس

مدیرعامل آبفا مشهد خبر داد :

 85درصد پیشرفت فیزیکی شبکه جمع آوری فاضالب شهر مشهد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ،با بیان اینکه اجرای
شبکه جمع آوری فاضالب مشهد پیشرفت  85درصدی
داشته اظهار داشت :این پروژه از سال  1373آغاز گردیده
و طول شبکه مورد نیاز فعلی شهر مشهد  4235کیلومتر
میباشد که تا پایان نیمه اول امسال 3600 ،کیلومتر از این
شبکه اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد ،مهندس حسین
اسماعیلیانافزود:اجرایحدود635کیلومتر باقیماندهشبکه
جمع آوری فاضالب مورد نیاز مشهد مربوط به محدودههای
طبرسی ،شهرکهای رجائی و باهنر ،الهیه ،ثامن ،کال زرکش،
طرق ،شهرک رضویه ،شمال کشف رود ،عباس آباد و حجت
آبادمیباشدکهبایدمتوازنباتوسعهظرفیتتصفیهخانههای
فاضالب صورت پذیرد.
وی با اشاره به افق طرح  1420خاطرنشان کرد :عالوه بر این
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب مورد نیاز تا افق سال 1420
برای مناطق شاهنامه ،جاده کالت و روستاهای حاشیه شهر
حدود  565کیلومتر پیش بینی شده که طراحی شبکههای
مذکور در اولویتهای این شرکت بوده و در افق طرح کل
شبکه جمع آوری فاضالب شهر مشهد به  4800کیلومتر
خواهدرسید.
اسماعیلیان پیشرفت  85درصدی در اجرای شبکه جمعآوری

فاضالب شهر مشهد را در مقابل محدودیت و کاهش
تخصیصاعتباراتاز محلمنابععمومیوافزایشچندبرابری
هزینههایاجراییبویژهدر سالهایاخیر،پیشرفتقابلقبول
و باالیی دانست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اضافه کرد :در حال
حاضر یکی از مهم ترین موانع موجود در مسیر پیشرفت
و تکمیل پروژه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب این شهر،
کمبودتصفیهخانههادر برابر شبکهفاضالبموجودمیباشد
که نیاز به اعتبار کالن در این خصوص میباشد .مهندس
حسین اسماعیلیان با اشاره به اعتبارات الزم برای تکمیل
شبکه فاضالب شهر مشهد بیان کرد :با توجه به عدم توازن
بین شبکه و تصفیه خانهها ،حدود  28000میلیارد ریال نیاز
فعلی و  50,000میلیارد ریال تا افق طرح  1420به منظور ایجاد
ظرفیت تصفیه خانه فاضالب مورد نیاز است و حدود 12000
میلیارد ریال نیز جهت اجرای 635کیلومتر باقی مانده از شبکه
جمع آوری فاضالب فعلی شهر مشهد مورد نیاز میباشد.
مهندس اسماعیلیان خاطرنشان کرد  :تجهیز منابع مالی از
طرقمختلفمانندفاینانسخارجی،تسهیالتماده56قانون
و ورود سرمایه گزاران بخش خصوصی در قالب قراردادهای
خرید تضمینی و بیع متقابل از جمله برنامههای شرکت آب و
فاضالبمشهدبرایتوسعهتصفیهخانههایفاضالباست.
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با حضور مسئوالن صورت گرفت:

افتتاحهاللملکآبادمشهد

اولین کاروان کتاب ،فرهنگ و هنر در خلیل آباد راه اندازی شد
اولین کاروان کتاب ،فرهنگ و هنر در شهرستان
خلیلآباد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و به همت
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرستان راه اندازی
شد.
به گزارش جامجم اولین کاروان کتاب ،فرهنگ و هنر

در شهرستان خلیل آباد به همت اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و با همکاری ادارات :نهاد کتابخانههای عمومی،
ورزش و جوانان ،شهرداری و شورای اسالمی شهر،
بخشداری مرکزی ،دهیاری و شورای اسالمی روستا و
کانون بسیج هنرمندان این شهرستان راه اندازی شد.

این کاروان با حضور داوطلبانه هنرمندان تجسمی،
موسیقی ،نمایش ،خوشنویسی و انجمن ادبی و داستان
و با استقبال خوب مردم شریف روستای میرآباد همراه
با برنامههای متنوع فرهنگی ،هنری و ورزشی در محل
امامزاده روستای میراباد راه اندازی شد.

با اجرای پروژه حضرت نبی اکرم (ص)

 1500لیتر بر ثانیهبهظرفیتتأمین آبشربمشهدافزودهمیشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با اشاره به پروژههای
متعددیکهبهمنظور ارائهخدماتمطلوبتر بهزائرینومجاورین
بارگاه منور رضوی در دستور کار این شرکت قرار دارد گفت :با
بهرهبرداری کاملاز پروژهنبیاکرم(ص) کهنقشقابلتوجهیدر
پایداریآبشربمشهدخواهدداشت،حدود1500لیتر بر ثانیهاز
توانبالقوهمنابعآبموجودبهصورتبالفعلدرخواهدآمدوهم
زمانبهبودکیفیتآبدر نقاطمختلفشهر نیز حاصلمیشود.
به گزارش جامجم حسین اسماعیلیان در این ارتباط افزود:
این پروژه بزرگ مربوط به جمع آوری و انتقال آب چاههای داخل
شهر مشهد است و هم اکنون با  70درصد پیشرفت فیزیکی در
حال اجرا میباشد .وی با بیان اینکه اجرای پروژه نبی اکرم (ص)
از  4سال پیش آغاز شده تصریح کرد :مطابق برنامه زمانبندی

پیشبینیمیشودباصرفاعتبار 1700میلیاردریالبخشعمده
باقی مانده این پروژه تا پایان امسال و مابقی آن تا پایان سال
 1401به بهره برداری برسد .وی اظهار داشت :این پروژه شامل

احداث  120کیلومتر خطوط جمع آوری از اقطار  200م.م تا  1600و 2000
م.م و عمدتا از جنس چدن داکتیل میباشد که عبور این خطوط
از هستهمرکزیشهر باوجودترافیکوموانعتاسیساتیمتعدد،
مشکالت اجرایی زیادی را به دنبال داشته است .اسماعیلیان
تأمین آب شرب کالنشهر مشهد بویژه در شرایط پیک حضور
زائران و نیز در فصل گرم سال را از دغدغههای اساسی و مهم
برشمرد و خاطرنشان کرد :در کنار اجرای پروژه حضرت نبی اکرم
(ص)،احداثمخازنذخیرهنیز در دستاقداماستوهماکنون
4بابمخزنبامجموعظرفیت110هزار متر مکعبدر حالاحداث
میباشدکهباساختاینمخازن،حجمذخیرهسازی آبدر شهر
مشهدبا15درصدافزایشاز 725هزار مترمکعببه835هزار متر
مکعبخواهدرسید.

شهردار مشهد الرضا(ع)؛
در بیست و هفتم آبان خانه هالل ملک
آباد،جمعیت هالل احمر مشهد مقدس
با حضور مسئوالن افتتاح شد.
به گ ــزارش جامجم سرپرست جمعیت
هالل احمر مشهد مقدس گفت :افتخار
این را داشتیم بتوانیم با تاسیس خانه
هالل دیگر در حومه شهر مشهد در ارائه
هــرچــه بهتر خــدمــات امـ ــدادی گــام بلند
برداریم.
سید رسول شخصیزار ع بیان کرد :با توجه
بــه ای ـنکــه شهرستان مشهد،پایتخت
مــعــنــوی ای ـ ــران اسـ ــت و ش ــاه ــد حــضــور
گــســتــرده زائـ ـ ــران و مـ ــجـ ــاوران عــل ـیابــن
موسیالرضا هستیم ،درصددیم بتوانیم
با تاسیس خانههای هالل و آموزشهای
همگانی در جهت پیشبرد اهداف هالل
احمر اثر گذار باشیم.
وی بــا اش ــاره بــه اه ــداف خــانـههــای هالل
اظــهــار ک ــرد :خــانـههــای هــال در راســتــای
اف ــزای ــش ت ـ ــابآوری اجــتــمــاعــی و اشــاعــه
آم ــوزشه ــای هــمــگــانــی ب ــرای مــقــابــلــه در
برابر حــوادث و سوانح طبیعی راهانــدازی
میشود که میتواند در بخش مدیریت
بــحــران محلی نقش مهمی را ایفا کنند،
هــمــچــنــیــن خــان ـههــای ه ــال ب ــا ج ــذب و
ســازمــانــدهــی اعــضــا و داوط ــل ــب ــان ،ارائ ــه
آمــوزشهــای همگانی کــمـکهــای اولیه
و آمادگی در برابر مخاطرات برای کاهش
تلفات در حــوادث و بالیا ،توانمندسازی
جوانان ،دعوت و جذب خیرین داوطلب
از عمده اهداف خانه هالل میباشد.
زار ع در افتتاحیه خانه هــال ملک آبــاد
بیان کرد  :در صددیم با شعار هر خانواده
ایــرانــی یــک امــدادگــر آمــوزشهــای الزم در
خــان ـههــای ه ــال را گــســتــرش دهــیــم ،تا
شاهد خسارات جانی کمتر در روستاها
باشیم.
سرپرست جمعیت هــال احمر مشهد
مــقــدس ،در پــایــان گــفــت :از حــضــور گــرم
امام جمعه ملک آباد ،بخشدار احمدآباد
و اعضای شــورای شهر اسالمی تقدیر و
تشکر مینمایم.

پروژههای شهری باید دارای پیوست
مناسبسازی برای معلوالن باشند
شهردار مشهدالرضا(ع) با تاکید بر اینکه
فضاهای شهری برای حضور معلوالن عزیز
مناسب نیست ،گفت :ما بر مناسبسازی
فضاهای شهری جهت تسهیل دسترسی
معلوالن به فضاهای شهری تاکید داریم ،لذا از
اینپسپروژههایی کهپیوستمناسبسازی
برای معلوالن نداشته باشند بودجه دریافت
نخواهدکرد.
به گزارش جامجم ،سید عبداهلل ارجائی در
جلسه شورای معاونین در خصوص اهمیت
«شهرهمگان» ،افزود :بیش از  15درصد جامعه
را معلوالن عزیز تشکیل میدهند اما در شهر
حضور معلوالنرانمیبینیم،چرا؟زیراشهر برای
حضور این عزیزان آماده سازی نشده است.
وی با بیان اینکه شهر باید برای حضور و
فعالیت معلوالن مناسبسازی و آماده شود،
اظهارکرد :برای تحقق این هدف نگاهها به حوزه
معلوالن باید تغییر کند ،زیرا اگر نگاهها به این
حوزه عوض شود و همه خود را مسئول بدانند،
بخش زیادی از مشکالت حل میشود.
شهردار مشهد الرضا(ع) تصریح کرد :آماده
شدن شهر برای حضور بیشتر معلوالن

عزیز تنها با یک اداره با نام شهرهمگان حل
نمی شود ،بلکه این موضوع باید برای همه
بخشهایمدیریتشهریاولویتباشد.
ارجائی ادامه داد :برهمین اساس از حوزههای
مختلف از جمله معاونت شهرسازی ،عمران،
حملونقلوترافیک،خدماتشهری،فرهنگی
و..می خواهیم که در اجرای پروژههایشان
نگاهیویژهبهمعلوالنداشتهباشند.
وی با بیان اینکه اگر جمعیت شهر را 3میلیون
نفر در نظر بگیریم حدود  450هزار معلول عزیز
در این شهر زندگی میکنند ،خاطرنشان کرد:
این جمعیت زیادی است که سهم آنها از شهر
باید مورد توجه ویژه قرار گرفته شود.
شهردارمشهد الرضا(ع) گفت :لذا با توجه
به اهمیت موضوع از معاونت برنامه ریزی
میخواهم که کد بودجه هیچ پروژه شهری را باز
نکنند مگر اینکه پیوست مناسبسازی آن
برای معلوالن دیده شده باشد .ارجائی افزود:
اگر قرار است بوستان و فضای سبز و یا پروژه
عمرانی اجرا یا اتوبوسی برای ناوگان اتوبوسرانی
خریداری شود باید پیوست مناسبسازی
داشته و نیازهای معلوالن عزیز در آنها مورد

توجه قرار گرفته شود در غیر اینصورت کد
بودجه ای آن باز نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نگاهها در شهرداری باید
معطوف به مناسبسازی فضاهای شهری
برای معلوالن شود ،اظهار کرد :این نگاه باید
در ستاد ،معاونتها ،مناطق ،سازمانها و
شرکتهای تابعه شهرداری مشهد وجود
داشته باشد ،بنابراین در هر معاونت رابطی
برای پیگیری و هماهنگی امور با اداره شهر
همگان مشخص شود که معتقدیم باید
ازمیانخودمعلوالنعزیزانتخابشوند.
ارتباطمدیرانشهریبامردمتقویتشود
شهردارمشهد الرضا(ع) در ادامه گفت :اکنون
فصل بودجه ریزی فرا رسیده و بخشنامه
بودجه  1401شهرداری به همه بخشها ابالغ
خواهد شد؛ بنابراین از همکارانم میخواهم تا
در بحث بودجه ریزی اهتمام کنند.
ارجائی با تاکید براینکه ضابطهها باید به نفع

مردم تغییرکند ،افزود :همه ما برای خدمت به
مردم بر سرکار هستیم و باید در خدمترسانی
به آنها تالش کنیم .وی اضافه کرد :برهمین
اساس از همه مدیران شهرداری میخواهم
مالقات عمومی با مردم را در روز و ساعت
مشخصی برگزار کرده و مطالبات مردم را
بشنوند و آن را جدی بگیرند .
شهردار مشهدالرضا(ع) تصریح کرد :حرف
و مطالبات مردم باید جدی گرفته شده و
مسئوالن دفاتر و روابط عمومیها خود را ملزم
به پیگیری آنها بدانند و اگر مشکالت مردم و
مطالباتشان مربوط به شهرداری نیست ،آنها را
توجیحکنند.ارجائیبابیاناینکهمدیرانارتباط
خود در فضای مجازی را با مردم تقویت کنند،
تاکید کرد :از زمان تصدی شهرداری مشهد،
ارتباطم با مردم در فضای مجازی خوب بوده و
شبی 250تا  300پیامی که در صفحات شخصیم
از سوی مردم دریافت میکنم را پاسخ میدهم .

توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز چاه در مشهد

مدیر امور منابع آب مشهد گفت :سیزدهمین دستگاه
حفاری غیرمجاز چاه در محدوده عملکرد امور منابع آب
مشهد در سال جاری توقیف شد.
به گزارش جامجم ،محمد برزویی در این خصوص اظهار

کرد :با تالش همکاران ،گروههای گشت و بازرسی و با
هماهنگی دادستان شهرستان مشهد و همکاری نیروی
انتظامی یک دستگاه حفاری غیرمجاز در اراضی سوران
شهرستان طرقبه شاندیز حین حفاری چاه غیرمجاز
توقیف و به انبار شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
منتقل شد.
وی افزود :این اقدام در راستای حفاظت ،صیانت از
منابع آبی و برخورد با متخلفان صورت گرفته است .این
سیزدهمین دستگاه و ادوات غیرمجاز حفاری چاه بوده
که از ابتدای سال جاری تاکنون در محدوده تحت پوشش
این امور یعنی شهرستانهای مشهد ،چناران ،گلبهار،
فریمان و طرقبه شاندیز توقیف شده است.

مدیر امور منابع آب مشهد از پر و مسلوب المنفعه
کردن چهار حلقه چاه غیرمجاز عمیق در اراضی سعدآباد
شهرستان مشهد خبر داد و بیان کرد :در راستای حفاظت
و حراست از منابع آبهای زیر زمینی و برخورد با متخلفان
آبهای زیرزمینی ،توسط نیروهای پرتالش امور و گشت
و بازرسی و با همکاری نیروی انتظامی و اخذ دستور
دادستانی چهار حلقه چاه غیرمجاز عمیق در اراضی
سعدآباد شهرستان مشهد پر و مسلوب المنفعه شد.
وی با اشاره به اینکه این چاهها با عمقهایی تا  ۱۰۰متر و
دبیهایی تا هشت لیتر بر ثانیه بوده ،افزود :این اقدامات
باعث جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب به میزان بیش از
 ۳۲۹هزار متر مکعب در سال شده است.
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توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال در روستاهای سرخس
مدیر امور آب و فاضالب سرخس در دهگردشی بخش مرزداران به همراه
احسان قاضیزادههاشمی نماینده مردم فریمان ،سرخس ،احمد آباد و
رضویه و جمعی از مدیران شهرستان سرخس حضور یافت.
به گزارش جامجم امیرپور وحدتی گزارشی از فعالیتهای امور در این
منطقه را ارائه داد .وی توسعه و اصالح  8کیلومتر شبکه توزیع و خطوط

اقتصادی

انتقال روستاهای این بخش  ،ساخت  75درصد پروژه مخزن  500متر
مکعبی بزنگان  ،حفر چاه کمکی کالته عوض را از جمله اقدامات انجام شده
برشمرد و اظهار داشت :الیروبی چشمه آسیاب بزنگان و قنات مجتمع
سیدالشهدا و نصب مخازن پیش ساخته در روستاهای چنارسوخته و
درخت بیدعلیا از برنامه آتی امور است.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان خراسان رضوی

خبر

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

تدوینفعالیتهایفرهنگی آستانقدسهمراهبانیازهایروز جامعه

قائممقامتولیتآستانقدسرضوی،اولویت
برنامهها و فعالیتهای فرهنگی این آستان
مقدس را توجه به نیازهای روز جامعه و تولید
محتوای مناسب برای پاسخ به این نیازها
برشمرد .تدوین فعالیتهای فرهنگی آستان
قدس منطبق با نیازهای روز جامعه قائم مقام
تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛
تدوین فعالیتهای فرهنگی آستان قدس
منطبقبانیازهایروز جامعه
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی،
اولویت برنامهها و فعالیتهای فرهنگی این
آستان مقدس را توجه به نیازهای روز جامعه
و تولید محتوای مناسب برای پاسخ به این
نیازهابرشمرد.
بهگزارشجامجممالکرحمتیکهبهمناسبت
هفته کتاب و کتابخوانی در جمع کارکنان
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی سخن میگفت ،اظهار
کرد :در شرایطی به سر میبریم که نیازهای
مردم در حوزه فرهنگی بسیار گسترده شده و

آستان قدس رضوی یکی از مراجع فرهنگی و
دینی در جهان اسالم برای پاسخگویی به این
نیازهااستوباور واعتقاددینیدلدادگاناهل
بیت(ع) به این آستان ،بستر بسیار مناسبی را
برایتوسعهفعالیتهایفرهنگیفراهمکرده
است.وی با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل
موجود در بخشهای مختلف سازمان علمی
و فرهنگی آستان قدس رضوی ،افزود :این
سازمان میتواند پیشران فرهنگ در عرصه
ملیوبینالمللیباشدوتحققاینامر نیازمند
برنامهریزی و سیاستگذاری منسجم ،هم
افزایی و همکاری میان تمامی بخشها است.
تطبیقراهبردیبابیانیه گامدومانقالب
رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود به
دغدغه رهبر معظم انقالب اسالمی پیرامون
کتاب و کتابداری اشاره و اظهار کرد :ایشان در
بیانیه گام دوم انقالب به مسأله خودسازی،
جامعهپردازی و تمدنسازی تأکید داشتهاند
و ما مسئولیتداریم منطبق بر این رهنمودها،
نقشه راهی را مدون و اجرا کنیم.

وی همچنین به بخشی از مطالبات رهبر
انقالب در حکم انتصاب تولیت آستان قدس
رضوی اشاره کرد و گفت :طبق نظر ایشان ،باید
از ظرفیت عظیم فرهنگی آستان قدس رضوی
برای اثرگذاری بر فضای عمومی کشور و جهان
اسالم با کمک نخبگان فرهنگی در این حوزه
تالش کنیم ،بنابراین مشخص است که کار در
این حوزه به عنوان یکی از اولویتهای مهم ما
تعیینشدهاست.
استفاده از بستر فضای مجازی برای معرفی
کتاب
رحمتی ،کتاب را ابزاری مهم برای تحقق این امر
برشمردوگفت:کتابعاملایجادتحولروحی
است که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و
یکی از دالیل این غفلت ،غرق شدن افراد در
فضای مجازی است .وی ادامه داد :با توجه به
گستردگی فضای مجازی ،میتوان از بستر آن
برای معرفی کتاب و مفاهیم عمیق آن بهره برد
و سطح آگاهی و بینش مخاطب را ارتقا داد.
نیاز به برنامههای ثابت و مستمر برای کمک
بهتمدنسازی
رحمتی در بخش دیگری از سخنان خود به
جایگاه کتاب در تئوریپردازی برای جامعه
اشاره داشت و تصریح کرد :جامعه در حوزه
تمدنسازی از آستان قدس رضوی انتظار
ایفای نقش دارد و بر این اساس الزم است با
توجه جدی به مقوله کتاب ،سازمان علمی و
فرهنگی و بهویژه کتابخانههای آستان قدس
رضوی اجرای برنامههای ثابت و مستمر را در
دستور کار داشته باشند.
وی با اشاره به نقش بیبدیل کتاب در مرحله
تمدن سازی ،گفت :ما باید به سه حوزه در

مقوله سالمت بهصورت همزمان توجه
داشته باشیم؛ سالمت جسمی که از طریق
تغذیه و ورزش و مانند آن تأمین میشود.
حوزهدومسالمتمعنویاست کهدر عبادات
و توسل به اهل بیت(ع) جلوه مییابد و حوزه
سوم که سالمت فکری است و در این زمینه
کتاب و کتابخوانی اهمیت و نقش ویژهای
دارد.
آمادگیبرایایجادبازار تخصصی کتاب
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی،
ارتقاء اثربخشی و گسترش کمی خدمات و
محصوالت فرهنگی را هم مورد تأکید قرار داد
و گفت :در این راستا آستان قدس رضوی
آمادگی دارد با مسئولیت و محوریت سازمان
علمی و فرهنگی ،بازار تخصصی کتاب را در
نزدیکی حرم مطهر رضوی ایجاد و به توسعه
فرهنگ کتاب و کتابخوانی کمک کند.
رحمتی تأمین محتوای خوب و رساندن
کتاب به دست مخاطب را از دغدغههای
آستان قدس رضوی برشمرد و گفت :از جمله
طر حهایی که با رهنمودهای تولیت معزز
آستان در این خصوص انجام شده ،ایجاد
مکانهای مطالعاتی در رواقهای حرم مطهر
بوده است.
شایان ذکر است قائم مقام تولیت آستان
قدس رضوی با حضور در سازمان کتابخانه،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس ،از
بخشهای مختلف این سازمان دیدن کرد
که در این بازدید عبدالحمید طالبی رئیس
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس و
حجتاالسالمدکتر سیدجاللحسینیرئیس
سازمان کتابخانهها،رحمتیراهمراهی کردند.

استاندار:

مرکز عملیات و هدایت فعالیتهای اقتصادی در خراسان رضوی راهاندازی شود
اسـتــانــدار خــراســان رض ــوی گفت:
ب ــای ــد م ــرک ــز ع ـم ـل ـیــات و هــدایــت
ته ــای اق ـ ـت ـ ـصـ ــادی در
فـ ـع ــالـ ـیـ ـ 
اس ـ ـتـ ــان راهانـ ـ ـ ـ ـ ــدازی ش ـ ــود و در
کهــا ،ستاد
ای ــن مــرکــز نـقــش بــان ـ 
تسهیل ،دستگاههای مربوطه،
تولیدکنندگان و سرمایهگذاران
بخشخصوصی مشخص گردد.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی
اسـ ــتـ ــانـ ــداری خـ ــراسـ ــان رض ـ ــوی،
یعقوبعلی نظری در جلسه شورای
هماهنگی بانکهای استان که در
محل سالن جلسات شهید باهنر
استانداری برگزار شــد ،اظهار کرد:
کهــای اس ـتــان ظرفیتهای
بــان ـ 
فراوانی دارنــد و میتوانند نیازهای
استان را از نگاه نقدینگی تامین
کنند.
استاندار خراسانرضویتاکیدکرد:
همه ما باید تــاش کنیم تا منابع
بانکهای استان را افزایش دهیم.

در اینراستابانکهاباوجوداینکه
رقیب هم هستند باید احساس
رفاقت و همافزایی با یکدیگر برای
ح ــل م ـش ـکــات اسـ ـت ــان داش ـتــه
باشند.
وی ادامـ ــه داد :بــا اص ــل افــزایــش
منابع بانکها مــوافــق هستیم و
از ایــن موضوع حمایت میکنیم.
کهــا باید
همچنین م ـصــارف بــانـ 
با دقــت مدیریت شــود و در محل
خودشمصرفشود.
نظری با تاکید بر لزوم شفاف سازی
محل مصارف بانکی خاطرنشان
کرد :گاهی اوقات برخی از واحدهای
تولیدی تسهیالت میگیرند اما
مشخص نیست که تسهیالت در
کجا هزینه شده است لذا مدیریت
محل مصارف بانکی هم باید مد
نظر قرار بگیرد.
استاندار خــراســان رضــوی خطاب
به مدیران بانکهای استان گفت:

بــانــک در مــوضــع عمل بــایــد خود
را شــریــک در حــل مـشـکــات یک
واحد تولیدی بداند و نیاز است در
حداقل زمــان ایــن تسهیل فرآیند
صورتبگیرد.
وی در بخش دی ـگــری از سخنان
خ ــود تـصــریــح ک ــرد :در عـیــن حالی
ک ــه ن ـس ـبــت ب ــه افـ ــزایـ ــش مـنــابــع
ب ــان ــک و اصـ ــل مــص ــرف و محل

مصرف حساسیت داریــم ،گردش
تسهیالت بانکی هم باید صورت
بگیرد.
نظری بر ضــرورت حفظ توان تولید
اس ـتــان تــاکـیــد ک ــرد و ی ـ ــادآور شــد:
ضمن اح ـیــای  ۷۰۰واح ــد تولیدی
راکد استان باید برای نگهداشت و
حفظ توان تولید مابقی واحدهای
تولیدیفعالاستانبرنامهداشته
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باشیم.
استاندار خراسان رضوی خواستار
شد :باید مرکز عملیات و هدایت
فعالیتهای اقتصادی در استان
راهانـ ـ ـ ــدازی ش ــود و در ای ــن مــرکــز
نـقــش بــان ـکهــا ،ســتــاد تسهیل،
دس ــت ــگ ــاهه ــای م ــرب ــوط ــه ،تــولــیــد
کنندگان و سرمایهگذاران بخش
خصوصیمشخصگردد.

مدیر ستاد هماهنگی کانونهای
مساجدخراسانرضویخبر داد:

تــوزیــع  ۱۲هــزار جلد کتاب در
کانونهایمساجدخراسان
رضوی

نهــای
م ــدی ــر س ــت ــاد هــمــاهــنــگــی کــانــو 
مساجد خراسان رضــوی با بیان اینکه
رویـ ــکـ ــرد کــتــابــخــان ـههــای ک ــان ــونه ــای
مــســاجــد تــوســعــه فــرهــنــگ مـطــالـعــه و
کتابخوانی است ،گفت :همزمان با هفته
کتاب و کتابخوانی  ۱۲هــزار جلد کتاب با
مــوضــوعــات عــمــومــی ،کــمــک آمــوزشــی،
ک ــودک و نــوجــوان و تفسیر ه ـمــراه دو
جــلــدی در ســطــح کــانــونهــای مساجد
توزیع شد.
«محمد ابدالی تکلو» ضمن گرامیداشت
هفته کتاب و کتابخوانی با بیان اینکه
رویـ ــکـ ــرد کــتــابــخــان ـههــای ک ــان ــونه ــای
مــســاجــد تــوســعــه فــرهــنــگ مـطــالـعــه و
کتابخوانی اســت،اظــهــار ک ــرد :کـتــاب در
کــنــار ارتــبــاط مــیــان فرهنگی ،ارتـبــاطــات
مــیــان نــســلــی را ه ــم تــقــویــت م ـیک ـنــد و
فرصتی فراهم میکند که در زمانه کنونی
که نیازمند خود آگاهی هستیم به جامعه
فرهنگی هنری کمک کند.
نهــای
م ــدی ــر س ــت ــاد هــمــاهــنــگــی کــانــو 
مــســاجــد خـ ــراسـ ــان رض ـ ــوی ب ــا اشـ ــاره
بــه ای ـنکــه کــتــابــخــانـههــای کــانــونهــای
فرهنگی هنری مساجد محلی برای رشد
فــکــری و معنوی نــوجــوانــان ،جــوانــان و
اعضای کانونهای مساجد است ،گفت:
کتابخانههای کانونهای فرهنگی هنری
قتــریــن
مساجد بــایــد بــه یکی از پــر رونـ 
ک ــان ــونه ــای فــرهــنــگ ت ــروی ــج مطالعه
تبدیل شوند.
وی ادامــه داد :فرهنگ نــاب و باورهای
دینی ما مبتنی بر ارزش ،بینش ،دانش
و ارجــمــنــدی کــتــاب و نــگــارش اس ــت و
خــداونــد مــنــان مــعــجــزه اب ــدی آخــریــن و
محبوب ترین فرستادهاش را کتاب قرار
داده و اســام ،دیــن اندیشه و معرفت،
دین دانش و کتاب و معنویت است.
ابدالی تکلو با اشاره به فرمایشات مقام
معظم رهبری در حــوزه اهمیت کتاب و
تــاش بــرای ترویج فرهنگ کتابخوانی،
بــیــان ک ــرد :مطالعه و کتابخوانی غــذای
روح بشر اســت و همانگونه که غذای
جسم الزم است ،غذای روح نیز باید برای
استفاده افراد فراهم باشد .لذا جامعهای
پویا و موفق است که در آن فرهنگ کتاب
و کتابخوانی رواج داشته باشد.
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استاندار در بازدید سرزده از گمرک مرزی دوغارون
استاندارضمن بازدید سرزده از گمرک دوغارون ،آخرین
وضعیت این گمرک مرزی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،
یعقوبعلی نظری در بازدید سرزده خود از گمرک مرزی دوغارون
در شهرستان تایباد این گمرک را یک کانون اقتصادی فعال
و مهم در شرق کشور دانست و اظهار کرد :بررسی مشکالت
موجود در گذرگاه زمینی دوغارون و ساماندهی این کانون
اقتصادی در حوزههای مختلف اقتصادی و مسافری از
مهمترین اهدافسفر به اینمنطقه بود.
استاندار خراسان رضوی گفت :در این سفر با بازدید میدانی
که از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ،پایانه مرزی دوغارون،
نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان ،سالن تجاری پایانه مرزی
و مناطق دیگر اقتصادی گمرک مرزی دوغارون انجام گرفت
بدون شک تصمیمات مناسبی برای برطرف کردن مشکالت
گرفتهخواهدشد.

مدیرکلبنیادخراسانرضوی:

شهادت،انتخابیآ گاهانه
است
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی،
حجت االسالم حسین معصومی در
راستای تکریم ایثارگران ،با خانواده
شهیدان «علی اکبر ،ابراهیم و علی نظام
دوست گوش»« ،سید حسین و سید
حسنهاشمی نظریه» و «محمد رضا
و مصطفی سلیمانی پوربربری» رفت و
ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت:
به پاس رشادتها و فداکاری شهدای
افتخارآفرین و صبر و استقامت شما
عزیزان ،حضور در بیوت خانوادههای
معظم شهدا عالوه بر رفع مشکالت
جامعه ایثارگری ،افتخاری بزرگ برای
خدمتگزاران در نهاد مقدس بنیاد به
شمار میرود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسان رضوی افزود :مرگ برای همه
انسانهاوجوداردوراهفراریاز آننیست
و اکثریت جامعه بر اثر بیماری ،تصادف،
کهولت سن و عناوین مختلف از دنیا
میروند اما برخی از افراد ،مرگ آگاهانه
یعنیشهادتراانتخابمیکنند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
بنیاد خراسان رضوی افزود :بسیاری از
والدین شهدا اعالم میکنند ،فرزندان
ما که به شهادت رسیدند در حقیقت
عاقبت به خیر شدند ،زیرا سعادت آخرت
را به لذتهای فانی دنیا ،ترجیح دادند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسانرضویخاطر نشان کرد:شهادت
مرگ آگاهانهای است که شهدا به اختیار
و داوطلبانه آن را انتخاب کردند.
در این این دیدارها که حجت االسالم
ملکی رئیس بنیاد منطقه دو مشهد نیز
حضور داشت ،مدیرکل بنیاد خراسان
رضوی با اهدای لوح سپاس از خانواده
شهیدانتجلیلکرد.
در این دیدارها پدر شهیدانهاشمی
نحوی اعزام و شهادت فرزندان خود را
بیان کرد که کوچکتر از سن بودند و با
اصرار التماسخودرابهجبهههارساندند
قبل از اینکه فرزندم شهید شود
میدانستم که اگر فرزند به جبهه برود
باز نخواهد گشت ،زیرا خوابی دیدم که
فرزند به سمت امام حسین (ع) میرود،
وقتی مطلع شدم که پسرم به جبهه رفته،
خود را آماده اعالم شهادت کردم ،حتی
آدرس و مشخصات کامل منزل و اقوام را
به یگان اعزامی دادم ،تا وقتی پیکر فرزند
شهیدم برگشت معطل نشوند ،خوشا
به سعادت فرزندانم که با سن و تجربه
کم ،چه مسیر با عزت و افتخاری را برای
خودانتخاب کردند.
گفتنی است؛ سند هویت انقالبی مردم
خراسان رضوی ،پرونده  17هزار و ۳۲۱
شهید 50 ،هزار و  395جانباز و سه هزار
و  392آزاده است که به نظام مقدس
جمهوریاسالمیایرانعزتبخشیدند.

امامرضا(ع):

از ما نیست آن که دنیاى خود را براى دینش
و دین خود را براى دنیایش ترک گوید.

وی به ظرفیتهای موجود در گمرک دوغارون اشاره کرد و
افزود :گمرگ مرزی دوغارون یکی از پنج گمرک اقتصادی فعال
کشور است لذا باید با رفع مشکالت موجود آن در جهت رونق
فعالیتهایاقتصادی گامهایخوبیبرداشتهشود.
نظری گفت :تحوالت اخیر افغانستان نباید روابط تجاری دو
کشور ایران و افغانستان را کمرنگ کند و باید از ظرفیت و
زیرساختهای موجود در کشور افغانستان هم برای رفع
برخی از مشکالت تجار و سرمایه گذاران و به حداقل رساندن
آنهابهرهبرد.
گفتنی است؛ استاندار خراسان رضوی با حضور در نقطه صفر
مرزی ،وضعیت توقفگاههای خصوصی و دولتی خودروهای
باری ،بخش بازرسی کامیونها با اشعه ایکس ،محوطه پایانه
گمرگ ،وضعیت ورود و خروج کامیونهای باری و فعالیت
سالن تجاری گمرک مرزی دوغارون را مورد بررسی قرار داد.

مدیرعاملشرکتگاز استانخراسانرضوی؛

مدیریتمصرفانرژیدر ایرانخودروالگوییملیاست
با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان
خراسان رضوی در شرکت ایران خودرو
خراسان از کارکنان برتر طرح "مدیریت
مصرفبهینه گاز"تجلیلشد.
به گزارش جامجم حسن افتخاری رئیس
هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت گاز استان
خراسان رضوی با حضور در شرکت ایران
خودرو خراسان از خطوط تولید و طر حهای
مدیریتمصرفحاملهایانرژیوبخصوص
گاز در این شرکت بازدید و از کارکنان برتر طرح
مدیریت مصرف بهینه گاز تقدیر نمود.
زاهدی فرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو
خراسان در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی
در خصوص مدیریت مصرف حاملهای
انرژی در این شرکت گفت :شرکت ایران
خودرو خراسان در راستای خط مشی و
استراتژیهایخوددر زمینهمدیریتوبهبود
عملکرد انرژی و صیانت از محیط زیست از
سال  1392تا سال  1399توانست با اجرای
طر حهای پر بازده انرژی در شاخصهای
عملکرد انرژی خود بهبودهای چشمگیری
را ایجاد نماید .به طوری که در شدت مصرف
برق ،43آب 45وگاز طبیعی39درصدکاهش
مصرف انرژی به ازای هر خودرو داشته ایم.
وی اظهار داشت :پاییز سال گذشته در
راستایمسئولیتپذیریاجتماعی،باهدف
بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت مصرف
گاز در بینخانوادهبزرگایرانخودروخراسان

و همچنین جلوگیری از قطع جریان گاز در
فصل سرما و حفظ تولید ،طرحی برای کاهش
مصرف گاز طبیعی کارکنان و خانواده ایشان
بهشرکتگاز خراسانرضویپیشنهادگردید
که با اجرای آن نتایج ارزشمندی حاصل شد.
زاهدی فرد افزود :در این طرح بیش از دو
هزار و 130نفر از کارکنان شرکت ایران خودرو
خراسان به صورت داوطلبانه مشارکت
داشتند و با ثبت اشتراک خود در سامانه،
اقدام به مدیریت مصرف گاز در محل
زندگی خود نمودند .در پایان اجرای این
طرح مصرف گاز خانگی داوطلبان نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بیش از 117
هزار مترمکعب در زمستان سال 1399
کاهش یافت که این مقدار مانع قطع گاز
بیش از  588خانوار در فصل سرد سال شد.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان
جلوگیری از انتشار بیش از 251تن گاز دی

اکسید کربن را از نتایج ارزشمند این طرح
دانست و گفت :مدیریت بهینه مصرف
حاملهای انرژی عالوه بر حفظ منابع انرژی،
باعث ایجاد هوای پاک و حفظ محیط زیست
میشود.
حسن افتخاری رئیس هیأت مدیره و مدیر
عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی
نیز با بیان این مطلب که در شرایط عادی
تقریبا  45درصد از مصرف گاز در بخش
صنعت و نیروگاههای تولید برق و 55
درصد مابقی در بخش خانگی و عمومی
است گفت :توجه به مدیریت مصرف
بهینه گاز در هر دو حوزه حائز اهمیت است.
وی افزود :اجرای این طرح تشویقی که با
مشارکت ایران خودرو خراسان و شرکت
گاز استان انجام شد ،یک الگوی مناسب
برای هم افزایی و همکاری بین ارگانهای
مختلف است که نه تنها در استان بلکه

در کشور بی همتا و قابل گسترش است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان
رضوی افزود :این اقدام مشترک از دو بعد
نتایج ارزشمندی داشت .بعد اول افزایش
بهره وری و بهینه سازی مصرف حاملهای
انرژی در شرکت ایران خودرو خراسان بود که
با افزایش بهره وری تجهیزات و دستگاهها
سالنهای تولیدی منجر به کاهش مصرف
گاز در کارخانه شده است.
بعد دوم نیز مشارکت کارکنان در مدیریت
مصرف گاز در منازلشان بوده که علی رغم
افزایش 7درصدی مصرف گاز خانوارهای
استان ،کارکنان ایران خودرو خراسان 5
درصد نسبت به مصرف سال گذشته خود
کاهش مصرف داشته اند.
افتخاری با اشاره به ناترازی تولید گاز نسبت
به مصرف آن و افزایش مشترکین گاز ،طرح
اجرا شده در شرکت ایران خودرو خراسان را
به عنوان یک الگو در سطح ملی معرفی کرد
که میتوان با گسترش آن در سرتاسر کشور
باعث جبران کاستی و مانع از قطعی گاز در
فصل سرما و زمانهای اوج مصرف گاز شد.
در پایان مراسم از نفرات برگزیده طرح
مدیریت مصرف بهینه گاز که بیشترین
کاهش مصرف گاز را داشته اند تقدیر و
از سوی شرکت ایران خودرو خراسان و
شرکت گاز استان خراسان رضوی هدایای
ارزشمندیاهداشد.

سرپرست فرمانداری مشهد؛

امروز نقشهراه کشور مبتنیبر تفکر وروحیهبسیجیاست
سرپرست فرمانداری مشهد ضمن تبریک هفته بسیج بیان
داشت؛ امروز نقشه راه کشور مبتنی بر تفکر و روحیه بسیجی
است و همه آحاد جامعه در هر جایگاهی که هستند میتوانند
یکبسیجیباشندوایفاینقشنمایند.
به گزارش جامجم سیدحمید موسوی در دومین جلسه
شورای اداری شهرستان با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج و
گرامیداشت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)
افزود؛ حضور بسیج در همه عرصههای نظام و انقالب کامال
مشهود است و پیروزیهای بسیار زیاد در عرصههای بحران،

پزشکی ،نظامی ،نظم و امنیت ،عملیاتهای فنی و عمرانی
نشات گرفته از حضور بسیجیان در عرصههای مختلف است.
سرپرست فرمانداری مشهد با تاکید بر اهمیت و جایگاه بسیج
در نظام مقدس جمهوری اسالمی تصریح کرد؛ در حال حاضر
نقشه راه کشور مبتنی بر روحیه و تفکر بسیجی شکل گرفته
است.
وی اخالص ،از خودگذشتگی ،ایثار و دوراندیشی را از
خصوصیتهای ویژه بسیجیان برشمرد و در ادامه افزود؛ این
خصوصیات باید سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.

