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استاندار تاکید کرد؛

یرات با احتکار و گران فروشی  تعز
قاطعانه برخورد کند

مدیر عامل آبفای مشهد خبر داد؛
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات 

شهرک پردیس

امکان پرداخت 
الکترونیکی قبوض گاز 

فراهم شد

رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی :
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، از اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات شهرک 
پردیس واقع در منطقه شهید رستمی 50 خبر داد. به گزارش جام جم حسین اسماعیلیان گفت: با 
توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت های موجود در منطقه شهرک پردیس و نیز با توجه به پیگیری و 
درخواست مردمی و پیرو نامه استانداری، همزمان با برداشته شدن دیوار شهرک مربوطه، با هماهنگی 

شهرداری و فرمانداری مشهد، عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در تیر ماه سال جاری آغاز شد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد:

طرح درخواست نهال رایگان تمدید شد
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معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ح  طر از  روز  اولین  در  مردم  استقبال  از  رضوی  خراسان 
پنج  از  بیش  خرید  با  استان  این  در   ۹۹ کتاب  زمستانه 

میلیارد ریال کتاب در روز اول خبر داد.
به گزارش جام جم افشین تحفه گر افزود: همزمان با آغاز 

 ، از ۹ اسفند در سراسر کشور ح زمستانه کتاب  اجرای طر
ح در این استان نیز شروع شده است.  اجرای این طر

ح  وی افزود: عالقمندان به استفاده از یارانه خرید کتاب طر
زمستانه تا ۱۶ اسفند فرصت دارند تا نسبت به خرید کتاب 

دلخواه اقدام نمایند.

رعایت  برای  که  کتاب  دوستداران  از  دسته  آن  برای   
کتابفروشی ها  در  حضور  از  بهداشتی  پروتکل های 
خودداری می نمایند از طریق سفارش سیستم های فروش 
به  نسبت  می توانند  تلفنی  باسفارش  یا  کتابفروشی ها 

خرید خود اقدام نمایند.

ح زمستانه کتاب در خراسان رضوی استقبال مردم از طر
چهارشنبه 13 اسفند 1399   شماره 5891

خبر

رتبه های برتر هالل احمر 
ح ملی نذر  استان  در طر

آب 3
هالل  جمعیت  داوطلبان  سازمان  رئیس 
از  ای  ویژه  لوح های  اعطای  طی  کشور  احمر 
کسب رتبه نخست خراسان رضوی در اهدای 
تجهیزات پزشکی و نیز احراز رتبه دوم در ارائه 
خدمات داوطلبی و همچنین جایگاه دوم در 
ح ملی نذر آب 3 در  اهدای اقالم حمایتی در طر
شهرستان مناطق محروم سربیشه خراسان 

جنوبی تقدیر کرد
به گزارش جام جم در یکی از آن لوح های تقدیر 
که به امضای محمد نصیری ، رئیس سازمان 
دکتر  به  خطاب  است  رسیده  داوطلبان 
سیدمجتبی احمدی مدیرعامل هالل احمر 

خراسان رضوی آمده است :
 جناب آقای سید مجتبی احمدی

احمر  هالل  جمعیت  محترم  مدیرعامل 
استان خراسان رضوی

و  نوعدوستی  مسیر  در  نهادن  قدم 
عزمی  بر  عالوه  که  داوطلبانه  فعالیت های 
برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و 
استوار و بصیرتی دین مدار و پر     عیار می طلبد 
مسئوالنه  و  متعهدانه  توانمندی های 
چه  هر  در  محترمتان  همکاران  و  جنابعالی 
بهتر و پربار تر برگزار شدن برنامه ملی نظر آب 3 
در پرتو آن جمعیت تابلو های زیبایی از همت 
عالی انسانی را در ارائه خدمات بشردوستانه 
به تصویر کشیده است که گویای تالش، تعهد 
و توانمندی های باالی بشری است . لذا ضمن 
تقدیر و تشکر و اعالم رتبه نخست آن استان 
اهدای  و  تهیه  منظور  به  مذکور  برنامه  در 
شهرستان  در  مصرفی  پزشکی  تجهیزات 
را  سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی 
این  تالشگران  سایر  و  جنابعالی  حضور  به 
روز  توفیقات  و  نموده  عرض  تبریک  عرصه 
افزون شما را در دستیابی به اهداف ارزشمند 
جمعیت هالل احمر در سایه الطاف خداوند 
متعال مسالت دارم. همچنین در لوح های 
عنوان  به  رضوی  خراسان  از  دیگری  مشابه 
رتبه دوم ارائه خدمات داوطلبانه و نیز رتبه دوم 
ح در سربیشه  اهداء اقالم حمایتی در این طر

خراسان جنوبی تقدیر شده است .

غ  منجمد توزیع گوشت مر
در استان آغاز شد

مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی 
غ به منظور  گفت: توزیع گوشت منجمد مر

تنظیم بازار در این استان آغاز شده است.
سعادت علی نیا افزود: در مرحله اول توزیع 
غ و ۲۱0 تن گوشت منجمد  ۸00 تن گوشت مر
گوساله شامل ران و سردست در بازار استان 
آغاز شده است. وی ادامه داد: این اقالم در 
مراکز عرضه و فروشگاه های زنجیره ای اعالم 
شده از سوی سازمان صمت توزیع می شود.

غ  وی گفت: در این راستا گوشت منجمد مر
به ازای هر کیلو۱50 هزار ریال، گوشت منجمد 
و  ریال  هزار   ۸00 گرم  کیلو  هر  گوساله  ران 
گوشت منجمد سردست و گردن گوساله نیز 
کیلویی ۷۸0 هزار ریال به دست مصرف  کننده 

می رسد./ ایرنا
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

مدیرعامل آبفای مشهد خبر داد؛
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات شهرک پردیس

شبکه  اجرای  از  مشهد،  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات شهرک پردیس واقع در 

منطقه شهید رستمی 50 خبر داد.
به گزارش جام جم حسین اسماعیلیان ضمن اعالم این خبر 
گفت: با توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت های موجود در 
منطقه شهرک پردیس و نیز با توجه به پیگیری و درخواست 
مردمی و پیرو نامه استانداری، همزمان با برداشته شدن دیوار 
شهرک مربوطه، با هماهنگی شهرداری و فرمانداری مشهد، 
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در تیر سال جاری 
شرکت  دو  پیمان  تحت  عملیات  این  افزود:  وی  شد.  آغاز 

پیمانکاری و در مدت زمان کمتر از 4 ماه به طول ۱3۷3 متر اجرا 
 ، شد و در کمتر از ۲0 روز برای ۱۱ بلوک و 4۹5 واحد شهرک مذکور

۱000 واحد سیفون فاضالب در ورودی بلوک ها نصب گردید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با اشاره به هزینه  
اجرای  این پروژه اظهار داشت: برای انجام عملیات شبکه جمع 
آوری فاضالب و نصب انشعابات در شهرک پردیس بالغ بر ۱5 
میلیارد ریال هزینه شده و فرآیند تحویل موقت پروژه به امور 

بهره برداری فاضالب منطقه یک انجام شده است. 
گفتنی است با اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب و 
نصب انشعابات در شهرک پردیس، مشترکان این منطقه با 

جمعیت حدود دو هزار نفر تحت پوشش شبکه جمع آوری 
فاضالب قرار گرفتند.

تالش برق منطقه ای خراسان برای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق
منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس 
خراسان فرهنگ سازی مدیریت مصرف و همچنین ارتباط 
رو در رو از طریق ائمه جماعات و مساجد را به عنوان یکی از 
برنامه های این شرکت با هدف جلب همکاری شهروندان 

برای کاهش مصرف برق برشمرد. 
به گزارش جام جم رضا ریاحی با اشاره به اقدامات فرهنگی 
این شرکت برای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق اظهار 
کرد: شرکت برق منطقه ای خراسان در راستای فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف برق، برنامه ریزی ها مختلفی داشته که یکی 
از برنامه ریزی ها استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و مساجد 
فرهنگ  ترویج  راستای  در  امسال  داد:  ادامه  وی  است. 

مدیریت مصرف برق در فصل زمستان با توجه به کمبود 
مردم  همراهی  و  اطالع رسانی  برای  نیروگاه ها،  گاز  سوخت 
طی چند جلسه به مساجد مختلف مراجعه و با گفت وگو با 

روحانیون آن مساجد، ایشان در ارتباط با مدیریت مصرف 
برق و مضرات اسراف، برای شهروندان صحبت کردند. 

عنوان  تحت  کتابچه هایی  همچنین  کرد:  بیان  ریاحی 
در  شهروندان  برای  فنی  نکات  حاوی  مصرف،  مدیریت 
راستای مدیریت بهینه مصرف برق، بین شهروندان حاضر 
در مساجد توزیع گردید. شایان ذکر است تاکنون گروه های 
فرهنگی اعزامی از شرکت برق منطقه ای خراسان برای ارتباط 
رو در رو با شهروندان به مساجد مختلفی سرکشی کرده  اند 
که این روند به عنوان یک فعالیت فرهنگ ساز و حفظ ارتباط 
نزدیک با شهروندان و نیز بهبود شرایط مصرف برق ادامه 

خواهد داشت.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی :
امکان پرداخت الکترونیکی قبوض گاز فراهم شد

گاز  شرکت  عمومی  روابط  رئیس 
خراسان رضوی گفت: هم استانی های گرامی 
ارتباطی  درگاه  های  به  مراجعه  با  می توانند 
از   ۱۸۹4 تلفنی  سامانه  یا   http://egas.ir
همانند  شرکت  این  غیرحضوری  خدمات 

استعالم و پرداخت آنالین قبوض استفاده 
کنند.

با  خیراندیش  حسن  جام جم  گزارش  به   
اعالم این مطلب اظهار کرد: درگاه اینترنتی 
همانند  امکاناتی  دارای   http://egas.ir
استعالم سوابق قبض، خدمات غیرحضوری، 
و  قبض  آخرین  پرداخت  و  مشاهده 
خوداظهاری اعالم رقم کنتور است. وی افزود: 
شهروندان گرامی می توانند با ورود به بخش 
استعالم سوابق قبض در درگاه اینترنتی و 
مشاهده  به  نسبت  اشتراک  شماره  ورود 
آخرین وضعیت قبض گاز، سوابق مصرف 
گذشته و مشاهده میزان  ماه و سال  های 

بدهی اقدام کنند. خیراندیش گفت: امکان 
مشاهده قبض الکترونیک و پرداخت آنالین 
که  است  درگاه  این  گزینه های  دیگر  از  نیز 
شهروندان می توانند به صورت غیرحضوری 
آنالین  صورت  به  را  خود  گازمصرفی  هزینه 
روابط  رئیس  و  سخنگو  کنند.  پرداخت 
ادامه  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  عمومی 
داد: از دیگر امکانات این درگاه خوداظهاری 
رقم کارکرد کنتور می باشد که نقش موثری 
در ارائه بهتر خدمات و استفاده از دانش روز 

خواهد داشت.
 این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان 
خود تصریح کرد: شرکت گاز خراسان رضوی 

پیش از این نیز برای اولین بار در بین تمام 
اندازی  راه  با  کشور  گاز استانی  شرکت های 
ارتباط  برقراری  امکان   ۱۸۹4 تلفنی  سامانه 
دوطرفه مشترکان با کارشناسان این شرکت 
برای ارائه خدمات الکترونیک، ثبت نظرات 
مسائل  آسان  پیگیری  و  پیشنهادات  و 
را  طبیعی  گاز  حوزه  با  مرتبط  موضوعات  و 
عمومی  روابط  رئیس  است.   کرده  فراهم 
شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: توسعه 
خدمات الکترونیک و استفاده از دانش روز 
بیشتر  رضایتمندی  ایجاد  و  تکریم  موجب 
شهروندان شده و امکان ارائه خدمات سریع 

و باکیفیت بیشتر را ممکن می کند.

؛ با  صرف  17 میلیارد تومان اعتبار

دسترسی دوم  ایستگاه مترو شهید کاوه خط 2 آماده بهره برداری شد
گفت:  مشهد  شهرداری  شهری  قطار  شرکت  مدیرعامل   
دسترسی دوم ایستگاه شهید کاوه خط دو با هزینه ۱۷ میلیارد 

تومان آماده بهره برداری شده است.
به گزارش جام جم کیانوش کیامرز درخصوص اقدامات انجام 
شده در خطوط قطار شهری مشهد، افزود: در ایستگاه های 
شهید کاوه، الندشت و سعدی خط دو قطار شهری مشهد تنها 
یک دسترسی به بهره برداری رسیده است که اکنون دسترسی 
دوم ایستگاه شهید کاوه آماده بهره برداری شده و طی روزهای 
آینده افتتاح خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد 

گرفت.
وی اضافه کرد: دسترسی دوم ایستگاه شهید کاوه دارای دو 

از افراد دارای معلولیت  آسانسور برای استفاده  پله برقی و 
تومان  میلیارد   ۱۷ از  بیش  هزینه  با  که  است  سالمندان  و 
احداث شده است. کیامرز با بیان این که دسترسی دوم در 
ایستگاه های سعدی تا پایان سال و ایستگاه الندشت تا اوایل 
سال ۱400آماده بهره برداری خواهد شد، اظهار کرد: عملیات 
تکمیلی ایستگاه سالمت نیز واقع در پایان خط دو قطار شهری 

مشهد، اکنون درحال انجام است.
ایستگاه  افزود:  مشهد  شهری  قطار  شرکت  مدیرعامل 
و  کرد  خواهد  عمل  نیز  سوار  ایستگاه  عنوان  به  سالمت 
شهروندان می توانند در این ایستگاه خودروهای خود را پارک 

کرده و  با  استفاده از قطار شهری ادامه مسیر بدهند.

آخرین  که جزو  پارک سوار سالمت  ایستگاه  ادامه داد:  وی 
پازل های خط دو قطار شهری مشهد خواهد بود، حداکثر تا 

اردیبهشت سال ۱400 به بهره برداری خواهد رسید.



رئیس اداره سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: جهش هایی که از این بیماری ایجاد شده می تواند سرعت 
ابتال را افزایش دهد و مردم متاسفانه از شرایط کرونایی خسته 
شده اند و توجه کمتری به رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

دارند، از همین رو، احتمال عود دوباره بیماری وجود دارد.علی اصغر 
حسنی اظهار کرد: با توجه به احتمال عود دوباره بیماری و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی، بازدیدهای کارشناسان بهداشت 
محیط از اماکن عمومی و ادارات افزایش یافته است. وی با اشاره 

دستورالعمل های  رعایت  عدم  و  مردم  عادی انگاری  این که  به 
بهداشتی می تواند باعث عود دوباره بیماری شود، خاطرنشان 
کرد: مسافرت ها، دورهمی ها و برگزاری مراسم های جمعی می تواند 

براحتی زمینه شیوع بیماری را افزایش دهد./ایسنا

هشدار رئیس اداره سالمت دانشگاه علوم پزشکی؛
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در مشهد
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شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
هفته  برای  این که  بیان  با  مشهد 
نهال  اصله  هزار   ۱۲0 امسال  درختکاری 
مثمر و غیر مثمر برای کاشت توسط مردم 
پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: 
به دلیل شرایط خاص کرونایی و با هدف 
می توانند  شهروندان  تجمع،  از  پرهیز 
دریافت  برای  غیرحضوری  صورت  به 
طریق  از  غیرمثمر  و  مثمر  نهال های 
سامانه Gsms.mashhad.ir اقدام کنند.

به گزارش جام جم مهدی یعقوبی با بیان 
این که چنانچه ظرفیت پیش بینی شده 
برای اهدای درخت رایگان به شهروندان 
تعداد  افزایش  امکان  شود،  تکمیل 
نهال وجود دارد، اضافه کرد: پس از ثبت 
درخواست، نهال  های مذکور به وسیله 
شهر  گانه  سیزده  مناطق  در  اکیپ   ۶5
ارسال  شهروندان  نظر  مورد  آدرس   به 

می شود.
شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
مشهد با اشاره به این که پس از بازدید 
 ، نظر مورد  آدرس های  از  همکاران 
شهروندان  درخواست  با  متناسب 
گونه های گیاهی مثمر برای داخل منازل 
توسط  منزل  بیرون  برای  غیرمثمر  و 
کاشته  یا  تحویل  نظر  مورد  اکیپ های 
خواهد شد، تصریح کرد: تامین پساب 
برای  زیستی  محیط  استانداردهای  با 
 ، سبز کمربند  درختکاری های  آبیاری 

پیش بینی شده است.
باغ  ح  طر اجرای  به  اشاره  با  یعقوبی 
در  بار  اولین  برای  خاطره  باغ  و  زندگی 
این  قالب  در  گفت:  مشهد،  کالنشهر 
ح شهروندان در چهار محور فرزندان،  طر
و  عضو  اهدا کنندگان  مزدوجین،  تازه 
کاشت  به  اقدام  می توانند  متوفیان 

درخت و پالک گذاری شخصی کنند.
برای  شهروندان  این که  بیان  با  وی 
ح نیز باید به همین  شرکت در این طر
در  داد:  ادامه  کنند،  مراجعه  سامانه 
ح در بخشی از بوستان  فاز اول، این طر
وسعت  با  خاطره  باغ  عنوان  به  بهار 
پنج هکتار برای یادبود در گذشتگان و 
و  شد  خواهد  اجرا  عضو  اهداکنندگان 
همزمان از انتهای الدن به سمت قله زو 
نیز 30 هکتار از اراضی مرتبط با ارتفاعات 
اجرای  برای  کمربندسبز  در  جنوبی 
تازه  و  متولدین  )تازه  زندگی  باغ  ح  طر
گرفته  نظر  در  خاطره  باغ  و  مزدوجین(، 

شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری 
مشهد؛

ح درخواست نهال رایگان  طر
تمدید شد

اقتصادی

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

نیک بختی در سایه کرامت امام رضا )ع(؛

آستان قدس به یاری خانواده چادرنشین شتافت

هر روز پیرمرد با چشمان بی فروغ و پر اشک به درگاه خدا و 
امام هشتم)ع( دعا می کرد، دستی برای دستگیری آنها پیدا 
شود ولی هنوز هم باورش نمی شود که چنین روزی بیاید 
که خادمان حضرت رضا)ع( خودشان همه کارها را با عزت 
و احترام سامان دهند و باالخره روزگار تلخ بی پناهی شان 

تمام شود. 
* یک سرگذشت تلخ

در انتهای منطقه حاشیه  نشین رسالت، درست روبروی 
بافت  میلیونی،  چندصد  شیک  آپارتمان های  مجموعه  
قدیم با آلونک هایی شبیه خانه از جنس بلوک و سیمان، 
خ  بیش از هر چیزی تقابل فقر و غنا در حاشیه شهر را به ر
می کشد. نقطه ای دور از عالئم شهرنشینی که تا خبری  از 
ساکنانش منتشر نشود، کمتر کسی سراغی از اهالی آنجا 
می گیرد. حاال هم خبر رسیده که پیرمردی با اهل و عیالش 
سرپناهی  زمستان  سخت  سرمای  در  و  شده  بی خانمان 
قدس  آستان  مجاورین  امور  مدیریت  بالفاصله  ندارند. 
رضوی دست به کار می شود و با بسیج نیروهای خادمیاری 
محله ای، زمینه حل مشکل این خانواده را مهیا می کند.    
جلوی چادری که پیرمرد و عیالش در آن روز را شب می کنند، 
جمعی از همسایه ها جمع شده اند و تماشاگر روزگار تلخ 
چند  از  محمدگل  آقا  زندگی  ناکامی  ماجرای  هستند.  آنها 
سال پیش شروع شد. زمانی که کارش را به عنوان نگهبان 
بازارچه شهر زهک سیستان و بلوچستان، به خاطر بسته 
شدن آنجا از دست داد. سپس، سال ۹4 به همراه خانواده 
عزم شهر مشهد کرد تا به قول خودش زیر سایه علی بن 
هر  پیرمرد  بسازد.  دوباره  را  زندگی اش  الرضا)ع(  موسی 
کاری از دستش بر آمد انجام  داد تا امور شان بگذرد. کم کم 
بینایی اش کم شد و برای عمل چشم، اندک دارایی خود را به 

طال تبدیل کرد که از بخِت بد، دزد به مالش زد و گرفتاری اش 
دوچندان شد.

* همراهی اهالی
آقا محمدگل بتدریج بینایی دو چشم خود را از دست داد و 
کسب رزق و روزی هشت سر عائله برایش غیرممکن شد. 
به ناچار پسر نوجوانش کارگری می کند و بار سنگین زندگی 
را به دوش می کشد. همسرش، نیک بخت هم به خاطر یک 
تصادف از چند سال پیش تعادل روحی خود را از دست 
داده و متوجه پیرامون خود نمی شود. یک دخترش پس 
از جدایی از همسر با یک فرزند، پیش آنها برگشته و بر بار 
آنها افزوده و باالخره چند هفته پیش به خاطر  مشکالت 
پرداخت نکردن اجاره بهای منزل، صاحبخانه دار و ندارشان 

را به کوچه ریخت و همان سرپناه را هم از دست دادند.
حسین بلوچی، یکی از همسایه ها پارکینگ خانه خود را در 
اختیارشان گذاشت تا اسباب و اثاثیه خود را در آن بریزند تا از 
سرقت و تعدی رهگذران در امان بماند. اما پیرمرد، همسر 
چله  سرمای  در  شدند  مجبور  خردسالش  نوه   و  دختر  و 
زمستان درون یک چادر پالستیکی کوچک روزگار بگذرانند 
از  که خیلی  تا شاید فرجی شود.محمدگل تعریف می کند 
روز و شب ها نان هم برای خوردن نداشتند و اگر سه وعده 
غذای متبرک حضرت که هر هفته در منطقه توزیع می شود و 
محبت پاکبان محله، آقای کاردان نبود تا حاال معلوم نبود چه 
برسرشان می آمد. کسی که هرازگاهی از جیب خود برایشان 
مربوطه  نهادهای  با  خودش  باالخره  و  می کرد  تهیه  غذا 

تماس گرفت تا به وضع نابه سامان آنها رسیدگی شود.  
* دستگیری به مهر

اما به محض اطالع پیدا کردن حمید کریم آبادی سرپرست 
کانون خدمت رضوی مسجد صاحب الزمان)عج( منطقه 

از کرم موالی  از ماوقع ماجرا، ورق برمی گردد و  سیس آباد 
مهربان شهر بهشت داستان زندگی آنها رنگ تازه ای می گیرد. 
خادمیاران خیلی زود دست به کار شدند و منزلی مناسب، 
وسط منطقه مسکونی رسالت برای مدت یک سال اجاره 
کردند. اما پیش از جابه جایی اثاثیه، خادمیاران چند پرس 
غذای گرم برایشان آورده اند تا پیرمرد و خانواده اش، به برکت 
نان و نمک امام رئوف جان بگیرند و برای بلند شدن از زمین 
و ساختن دوباره زندگی شان یا علی)ع( بگویند. خادمیاران 
همه  ساعت  چند  ظرف  و  می دهند  هم  دست  به  دست 
اثاثیه آنها را برای انتقال به منزل تازه بار می زنند. اسبابی که 
خاک آلود شده و کمتر به وسایل زندگی شبیه است. قرار 
است با قول مساعد مدیریت امور مجاورین آستان قدس 

و کمک نیکوکاران وسایل نو برایشان تهیه شود.
* نیک بختی زیر سایه کرامت

محمدگل و همسرش از زیر قرآن رد می شوند و پا به خانه 
نو می گذارند. هنوز باورشان نمی شود که سختی هایشان 
تمام شده و جمعی آمده اند و خودشان همه کارها را با عزت 
و احترام سامان می دهند. اول از همه، فرش نوی اهدایی 
آستان قدس رضوی روی زمین خانه پهن می شود تا به تبرک 
آن، بخت شان روشن شود. اشک در چشمان بی نور پیرمرد 
جمع شده و یک گوشه روی فرش نو می نشیند و نفس 
راحتی می کشد. آخر چند هفته است که روی آرامش به خود 
ندیده اند و حاال فقط زبان به تشکر از خادمان امام هشتم 
می چرخاند. می گوید: »همیشه با اشک بسیار از امام رضا)ع( 
کمک می خواستم. شما را آقا فرستاده. همه عاشقان امام 
رضا)ع( با مهرومحبت هستند«. نیک بخت خانم هم از سر 
شوق، زبان باز کرده و مدام می گوید: »من فدایی امام رضا)ع( 
هستم؛ من ...« زینب، دخترشان با  بچه ای به بغل تا وارد 
خانه می شود، شیرآب گرم را باز می کند تا پس از چند هفته، 
دست و روی خاکی خود و کودکش را صفایی دهد. خطاب 
به خادمان می گوید: »چیزی برای قدردانی نداریم، جز این که 
دعا کنم، جواب کارهای خیرتان را در دنیا و آخرت از دستان 

پربرکت آقا امام رضا)ع( بگیرید که پناه بی پناهان است«.
از این به بعد، خیال محمدگل و خانواده اش راحت است 
که در شب های دراز زمستان جایشان گرم است و سفره 
نان شان پر برکت. چون دل شان به نگاه کریمانه حضرت 

ثامن الحجج)ع( گرم است. 

کال طرق در مجاورت شهرک شهید  گفت:  شهردار مشهد 
باهنر بدنه سازی، کف سازی و تبدیل به پارک خطی خواهد 

شد.
 به گزارش جام جم محمد رضا کالئی در حاشیه بازدید استاندار 
شهرک  در  مشهد  شهرداری  پروژه های  از  رضوی  خراسان 
بازآفرینی  حوزه  در  شده  انجام  فعالیت های  و  باهنر  شهید 
، گفت: یکی از پروژه هایی که استاندار از  شهری در محله حر
آن بازدید کرد ساماندهی کال طرق در مجاورت شهرک شهید 
باهنر بود که طبق برنامه ریزی های انجام شده این کال بنه 

سازی و کف سازی خواهد شد. 
وی افزود: پس از اجرای بدنه و کف حاشیه کال نیز تبدیل به 
یک پارک خطی برای استفاده ساکنان شهرک باهنر می شود.
ح هایی نیز در حوزه  کالئی اضافه کرد: درکنارساماندهی کال طر
بازآفرینی شهری از جمله تبدیل زمین های بایر به مجموعه 
، فضاهای فرهنگی  ورزشی، زمین بازی، توسعه فضاهای سبز
باهنر  شهرک  برای  گری  تسهیل  دفاتر  سوی  از  نیز  ودرمانی 

بازدید  دراین  نیز  ح ها  طر این  که  است  شده  گرفته  درنظر 
اجرای  و  برطرف  تا مشکالت موجود  بررسی قرارگرفت  مورد 
امروز  بازدید  ادامه داد: در  کالئی  ح ها تسهیل شود.  این طر
استاندار از شهرک شهید باهنر از بافت های فرسوده محله 

ح تفصیلی  حر نیز بازدید به عمل آمد که مقرر شد براساس طر
ح های بازآفرینی و بسته مشوق هایی که در  و در چهارچوب طر
این حوزه درنظرگرفته شده است ، با همکاری بنیاد مسکن 

این بافت ها به تدریج احیا و نوسازی شود.

شهردار مشهد:

« کف سازی می شود کال طرق در مجاورت شهرک »شهید باهنر
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دامن آلوده و بار گناه آورده ام
گر چه آهی در بساطم نیست آه آورده ام

هر که بودم  هر  که هستم با کسی مربوط نیست
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مدیر امور آب و فاضالب تربت جام اعالم 
کرد: تمام روستاهای باالی ۲0 خانوارغیر 
تحت پوشش در این شهرستان از آب 

شرب بهره مند می شوند.
به گزارش جام جم محسن عبداللهی با 
اشاره به ۲3روستای غیر تحت پوشش 
در این شهرستان افزود: از این تعداد 

۹ روستا باالی ۲0 خانوار جمعیت دارند.
وی افزود: دو روستای باالی ۲0 خانوار با 
اجرای مجتمع آبرسانی چشمه گل و با 
۱00میلیارد ریال مشارکت مردمی دارای 
آب شرف شدند و با اجرای فاز دوم آن دو 
آبفا برخوردار  از خدمات  روستای دیگر 

می شوند.
مجتمع  اجرایی  عملیات  آغاز  از  وی   
50میلیارد  اختصاص  با  »بزد«  آبرسانی 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  اعتبار  ریال 
از  روستای  هفت  شرب  آب  مشکل 
پوشش  غیرتحت  روستا  چهار  جمله 

با تکمیل این مجتمع  رفع خواهد شد.
ح  طر اجرای  پی  در  عبداللهی  گفته  به 
و  آب  شرکت های  یکپارچه سازی 
 ۱0 جمعا  روستایی  و  شهری  فاضالب 
روستا در شهرستان تربت جام با کمک 
آبفا بهره مند شدند و  مردم از خدمات 
تربت جام   امور  که  در حالی است  این 
مشکل ۱۷ هزار نفر جمعیت دو روستای 
مومن آباد کاریز نو و رباط سمنگان را با 

حدود ۱00 میلیارد ریال اعتبار رفع کرد.

بهره مندی روستاهای 
باالی 20 خانوار تربت جام 

استاندار خراسان رضوی بر برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با از نعمت آب
احتکار و گران فروشی کاال در استان تاکید کرد.

به گزارش جام جم محمدصادق معتمدیان در نشست کارگروه 
باید  گفت:  استانداری  محل  در  رضوی  خراسان  بازار  تنظیم 
بازرسی ها و نظارت ها در عرضه کاالها به قیمت مناسب در 

سطح استان تشدید شود.
نیروی  باید  همچنین  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار 
از  قرمز  گوشت  و  غ  مر گوشت  زنده،  دام  خروج  از  انتظامی 

خراسان رضوی بدون مجوز دامپزشکی جلوگیری کند.
وی با تاکید بر پیگیری جذب سهمیه روغن خام کارخانجات 

استان گفت: این روغن باید به منظور تصفیه و سپس توزیع 
آن در استان در اختیار کارخانجات قرار گیرد.

غ منجمد  معتمدیان خاطرنشان کرد: سهمیه مازاد گوشت مر
ح تنظیم بازار خراسان رضوی باید توسط شرکت پشتیبانی  طر
امور دام استان گرفته و پیگیری های الزم برای افزایش ذخایر 

غ از سوی این شرکت انجام شود. گوشت مر
غ منجمد  استاندار خراسان رضوی همچنین توزیع گوشت مر
در سطح خراسان رضوی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اخذ 
غ گرم برای توزیع در استان نیز باید از طریق  سهمیه گوشت مر

وزارت جهاد کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به نزدیکی ایام عید نوروز بیان کرد: پیگیری جذب 
کاالهای اساسی مورد نیاز استان برای توزیع در ایام پایانی سال 

و نوروز سال ۱400 ضروری است.

استاندار تاکید کرد؛

یرات با احتکار و گران فروشی قاطعانه برخورد کند تعز

در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران؛

رتبه یک تندیس سیمین برای ایران خودرو خراسان
ملی  جایزه  دوره  یازدهمین  پایانی  آیین 
مدیریت مالی ایران، در سالن همایش های 
خودرو  ایران  شرکت  و  برگزار  تهران  رازی 
سطح  یک  رتبه  دریافت  به  موفق  خراسان 

تندیس سیمین این دوره از جایزه شد. 
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان؛ 
مهندس زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران 
خودرو خراسان، شفافیت و همسویی شرکت 
با استانداردهای مالی روز دنیا را از جمله دالیل 
موفقیت در جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
ارتقاء  بهره وری،  بهبود  افزود:  و  دانست 
زیرساخت ها و سالمت کاری حوزه مالی،  تحقق 
گروه  ابالغی  برنامه های  و  سازمان  اهداف 
صنعتی ایران خودرو از مهم ترین ویژگی های 
مدیریت مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو 
اینگونه موفقیت ها  خراسان بوده و کسب 
نشان از دستیابی به اهداف مشخص شده 
دارد.  زاهدی فرد با تاکید بر این که انجام این 
مهم در سه سال متوالی از سال 1397 تا کنون 
در ایران خودرو خراسان محقق گردیده است 
در  آن  حفظ  و  جوایزی  چنین  کسب  گفت: 
سنوات بعدی مهم است. وی در پایان این 
موفقیت بزرگ را به گروه صنعتی ایران خودرو 
تبریک گفت. همچنین محمود پردره مدیر 
مالی و اقتصادی شرکت نیز به دلیل وجود 
کارکنان، زیرساخت ها، معیارها و قابلیت های 

خراسان،  خودرو  ایران  شرکت  در  مناسب 
کسب باالترین افتخارات و عناوین نه تنها در 
بخش مالی که در تمام حوزه ها را الیق شرکت 
بسترسازی  گروهی،  کار  کیفیت  و  دانسته 
کارکنان  کارایی  و  تجربه  تخصص،  مناسب، 
مالی و حمایت و همراهی مدیران ارشد، میانی 
حضور  عوامل  جمله  از  را  شرکت  کارکنان  و 
داوطلبانه در ارزیابی مذکور و موفقیت در اخذ 

جایزه بر شمرد. 

وی اظهار کرد: شرکت ایران خودرو خراسان 
با الگو برداری از اهداف و استراتژی های کلی 
گروه صنعتی ایران خودرو، در حالی موفق به 
ارزیابی  بزرگ ترین  دریافت تندیس سیمین 
مالی سطح کشور شده است که در مقایسه 
جایزه،  این  در  حاضر  سازمان های  اکثر  با 
قدمت کمتری داشته و همچنین طی سنوات 
، با بهبود عملکرد، تعریف برنامه های  حضور
رشد  و  توسعه  اندازهای  چشم  عملیاتی،  

شاخص های  و  معیارها  در  امتیازات  کسب 
مورد ارزیابی، حائز باالترین سطح جایزه یعنی 
امیدواری  اظهار  وی  است.  گردیده  تندیس 
عالوه  ملی،  جایزه  در  حضور  تداوم  با  نمود 
باالترین  دریافت  به  موفق  جایگاه،  حفظ  بر 
مقام ممکن و اضافه نمودن تندیس زرین 
گردد. جایزه ملی  افتخارات شرکت  آلبوم  به 
مدیریت مالی ایران از سال 1389 به عنوان یکی 
، با  از بزرگ ترین گردهمایی خبرگان مالی کشور
هدف رشد و توسعه مدیریت مالی در کشور 
از طریق ایجاد انگیزه و رقابت بین سازمان ها 
و بنگاه های اقتصادی با حمایت و پشتیبانی 
وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای ذی 
صالح برگزار می گردد و جوایزی به ترتیب در 
و  بلورین(  سیمین،  )زرین،  تندیس  سطوح 
تقدیرنامه )سه ستاره، دو ستاره و تک ستاره( 
و گواهینامه به شرکت های برتر ارائه می نماید. 
 1397 سال  از  خراسان  خودرو  ایران  شرکت 
تاکنون، طی سه سال پیاپی در فرایند جایزه 
ملی حضور یافته که ماحصل آن، اخذ تندیس 
بلورین در نهمین دوره و تندیس سیمین در 
دوره های دهم و یازدهم بوده است، با  این 
تفاوت که در یازدهمین دوره جایزه در سال 
1399 با کسب بیشترین امتیاز ممکن، حائز 
رتبه یک سطح تندیس سیمین و پنجمین 

شرکت برتر در کشور شده است. 

ح شد؛ در حاشیه بازدید تولیت آستان قدس رضوی مطر

افزایش فضای زیارتی مسقف حرم با رواق زیرسطحی بست شیخ بهایی

رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی از افزایش 
رواق  احداث  با  رضوی  مطهر  حرم  مسقف  زیارتی  فضاهای 

زیرسطحی بست شیخ بهایی خبر داد. 
به گزارش جام جم محمد کاظم مالزم الحسینی در حاشیه 

عمرانی  پروژه های  از  رضوی  قدس  آستان  تولیت  بازدید 
حرم مطهر  با اشاره به فعالیت های این سازمان در توسعه 
فضاهای زیارتی سرپوشیده از جمله رواق ها و شبستان ها 
در حرم مطهر، گفت: توسعه فضای زیرسطحی بست شیخ 
اواسط سال ۹۷  از  آن  بهایی و ساماندهی فضاهای مجاور 
توأم با بحث تحکیم و مقاوم سازی ابنیه موجود آغاز شده و 
در  سرعت  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  تاکیدات  حسب 
ح، در  حال انجام است و پیش بینی می شود با تکمیل این طر
حدود ۱0 هزارمتر مربع به فضاهای زیارتی مسقف حرم مطهر و 
همچنین حدود هفت هزار مترمربع به فضاهای بهشت ثامن 
بارگاه منور رضوی افزوده شود.وی بیان کرد: قطعا گسترش 
بارگاه ملکوتی  از  زیارتی مسقف زمینه بهره مندی  فضاهای 
حضرت امام رضا)ع( را بیش از پیش برای زائران و مجاوران این 

آستان مقدس در تمام فصول سال فراهم می کند.
مالزم الحسینی تصریح کرد: این پروژه فضایی از طبقه زیرین 
همچنین  و  گوهرشاد  مسجد  حیاط  و  بهایی  شیخ  بست 

بخشی از طبقه زیرین صحن جمهوری را در بر می گیرد.
وی افزود: به منظور ایجاد چنین فضایی در کنار ساختمان های 
قدیمی حرم مطهر ابتدا طرحی برای مقاوم سازی ساختمان های 
مجاور به اجرا درآمده و در مرحله بعد خاکبرداری و سایر مراحل 
پروژه اجرا می شود. رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر 
رضوی اضافه کرد: فعالیت های خرد و کالن بهسازی فضاها 
همانند دسترسی به رواق ها، ساخت فضاهای پشتیبانی و 
زیرساخت های تأسیساتی و  بازسازی  و  برنامه ریزی  نظارتی، 
توسعه و نوسازی آن ها و روشنایی و نورآرایی حرم مطهر نیز 

جزو برنامه های اجرایی و مطالعاتی این سازمان است.

با حفر یک حلقه چاه؛

نیاز آبی مردم خواف تامین 
شد

شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
خواف گفت: نیاز آبی شهر مرزی خواف با 
حفر یک حلقه چاه با دبی 17لیتربرثانیه و 
اجرای 5 کیلومتر خط انتقال تامین شد.

به گزارش جام جم سید حسن رضائیان  
ثانیه  بر  140لیتر  را  شهر  این  آبی  نیاز 
دانست و  اظهار داشت : با احتساب چاه 
جدید ، توان تولید آب در خواف با 15 هزار 
و 266مشترک به 142لیتر برثانیه رسید.

وی هزینه اجرای پروژه افزایش ظرفیت 
آب شرب خواف را بالغ بر 30 میلیارد ریال 
اعالم کرد و خاطرنشان ساخت: حفر چاه 
به طور کامل انجام شده و سند برآورد 
تجهیز ، برق رسانی و اجرای خط انتقال 
آن نیز در حال تهیه وتکمیل است .به 
گفته وی  این چاه تا قبل از تابستان 1400 

و پیک مصرف وارد مدار خواهد شد.


