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113 روستای مشهد امسال با تنش 
آبی مواجه می شوند
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طی چند روز آینده و با حضور شهردارمشهد و مسئوالن کشوری عملیات اجرایی احداث مرکز تجارت 
جهانی کالنشهرمشهد، شامل برجی 27 طبقه ، دو هتل 14 و 12 طبقه به همراه مرکزنمایشگاهی به 

مساحت 100 هزار مترمربع آغاز می شود...

نقش  و  جایگاه  اهمیت 
ــا در  ــ ــــی ه ــــوم ــم ــ روابــــــــــط ع

پشتیبانی از تولید

مدیرعامل ایران خودرو خراسان عنوان کرد :
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معاون آبفای خراسان رضوی اعالم کرد:
تبدیل 92درصد قبوض کاغذی آب به پیامک در خراسان

4



هم زمان با 2۸ اردیبهشت ، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 
نیشابوری، آرامگاه این فیلسوف و حکیم بزرگ گلباران شد.

28 اردیبهشت روز ملی بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری، 
آرامگاه این حکیم بزرگ توسط یوسف امینی قائم مقام اداره 

جمعه،  امام  رضوی،  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
، اعضای شورای فرهنگی عمومی، جمعی از مدیران  فرماندار

شهرستان نیشابور و خیام دوستان گلباران شد.
این مراسم هر سال با حضور مردم، مسئوالن، اهالی فرهنگ 

و هنر و دوستداران این شاعر بزرگ برگزار می شود اما در سال 
جاری که شیوع ویروس کرونا بسیاری از برنامه های مختلف 
خیام  عمر  حکیم  مقبره  گلباران  بخشیده،  دیگری  شکل  را 

نیشابوری به صورت محدودتری برگزار شد.

گلباران آرامگاه خیام در روز بزرگداشت این حکیم بزرگ
پنجشنبه30 اردیبهشت1399   شماره 5942

خبر

ــری از  ــیـ ــره گـ ــهـ ضــــــــرورت بـ
ظرفیت ها برای مانع زدایی 
ــای  ــه ه ــام ــرن و پــیــشــبــرد ب

سازمان همیاری
همیاری  سازمان  مدیرعامل 
در  رضوی  خراسان  شهرداری های 
دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان بر 
استفاده از کلیه ظرفیت های ادارات و 
نهادهای مختلف در جهت م انع زدایی 
و تحقق رسالتهای این نهاد در راستای 
تاکید  استان  شهری  مدیریت  ارتقای 

کرد.
در  سنجری  محمد  جام جم  گزارش  به 
نشستی مشترک با حضورشهرکی مدیر 
و خدیوی معاون مرکز علمی کاربردی 
با  رضوی  خراسان  همیاری  سازمان 
احمدرضا مدبرنیا مدیرکل امور مالیاتی 
استان دیدارو در خصوص تعامالت و 
استفاده از ظرفیت های موجود تبادل 

نظر کردند.
وی در این دیدار با اشاره به ویژگی های 
سازمان  کرد:  عنوان  همیاری  سازمان 
موسسات  و  شرکت ها  و  همیاری 
غیر  عمومی  نهاد  یک  عنوان  به  تابعه 
 81 از  حمایت  و  پشتیبانی  کار  دولتی 
شهرداری استان و سازمان ها وابسته 
حوزه  نیازمندی ها  تامین  جهت  در  را 
مدیر  دارد.  برعهده  شهری  مدیریت 
عامل سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی به ساختار هیات مدیره 
این نهاد و حضور موثر شهرداران در آن 
اشاره کرد و افزود: مطابق اساس نامه 
شهرداری ها  اجرایی  بازوی  عنوان  به 
هستیم و در بعد دیگر وظیفه سازمان 
خرد  سرمایه های  جذب  همیاری 
شهرداری ها و تبدیل آنها به فعالیت ها 
آمدهای  اقتصادی و در  و فرصت های 
مدیریت  ارتقای  به  کمک  برای  پایدار 

شهری استان است.
وی با بیان این که گسترده ترین سازمان 
همیاری در کشور به لحاظ حوزه فعالیتی 
هستیم، بیان کرد: 11 مجموعه اقتصادی 
همیاری  سازمان  مجموعه  زیر  در 
تخصصی  صورت  به  رضوی  خراسان 
فعالیت می کنند و بخش ستاد سازمان 
را  برزگ  هلدینگ  این  مدیریت  مرکز 

برعهده دارد.
توانمندی های  به  اشاره  با  سنجری 
موسسات  و  شرکت ها  از  هریک 
سازمان در حوزه های عمرانی، آموزشی، 
گردشگری، بیمه و ... ادامه داد: با توجه 
به این که هر کدام از واحدهای تخصصی 
گره  و  خدمت  ارائه  هدف  با  سازمان 
حوزه  مشکالت  و  مسائل  از  گشایی 
شهری و شهرداری ها ایجاد شده است، 
امیدواریم با برقراری ارتباطات و تعامالت 
و  ادارات  ظرفیت  حداکثر  از  مطلوب 
نهادهای مختلف در جهت مانع زدایی 
و تحقق رسالت های این مجموعه بزرگ 
استان  شهری  مدیریت  ارتقای  برای 

استفاده الزم انجام شود.

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

مدیرعامل آبفای مشهد در دیدار با نمایندگان مردم:

113 روستای مشهد در سالجاری با تنش آبی مواجه می شوند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در دیدار با نمایندگان 
شرایط  بر  تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم 
سخت آبی پیش رو در تابستان امسال گفت: علیرغم اقدامات 
انجام شده در سال گذشته و برنامه ریزیهای پیش رو در حوزه 
روستاها ، تعداد 113 روستا در سال جاری با تنش آبی مواجه 

می شوند.
به گزارش جام جم حسین اسماعیلیان با اشاره تحویلگیری 
روستاهای مشهد در سال 1399 افزود: با اقدامات انجام شده 
در سال 99 از قبیل حفر 19 حلقه چاه، بهسازی 16 حلقه چاه و 
اجرای 70 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب و استانداردسازی 
3هزارو 562 فقره انشعابات ، مشکل 45 روستا از 140 روستای 

پیش  اما   . گردید  مرتفع  بودند؛  آبی  تنش  دارای  که  تحویلی 
بینی می شود با توجه به کاهش بارندگی در کشور و باالخص 
منطقه شرق و خراسان رضوی و علیرغم اقدامات انجام شده 
در سال گذشته ؛ انتظار می رود روستاهای دارای تنش آبی در 
سال 1400 به 113 روستا برسد. وی در خصوص تمهیدات پیش 
آبی برای سال جاری افزود:  بینی شده جهت مدیریت تنش 
حفر 29 حلقه چاه، احداث 11 مخزن و 7 ایستگاه پمپاژ، اصالح 
و احداث 3۸ کیلومتر شبکه توزیع و 35 کیلومتر خط انتقال از 
جمله مهمترین اقدامات برنامه ریزی شده برای گذر از تنش 
آبی پیش رو می باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
در خصوص مشکالت و چالش های موجود درروستاها اظهار 
 ، داشت: کمبود شدید اعتبارات، فراوانی انشعابات غیرمجاز
استفاده از آب شرب جهت سایر مصارف منجمله دام روستایی، 
توسعه بی رویه روستاها و باغ ویالها، تعداد زیاد روستاهای 
الزم  همکاری  عدم  و  تانکر  کمبود  و  سیار  آبرسانی  نیازمند 
برخی دستگاه ها در صدور مجوز برای انجام عملیات اجرایی 
از مهمترین چالش های پیش رو در حوزه روستاها می باشد.  
در بخش دیگری از این نشست، دکتر محمدحسین بحرینی 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر 
انجام  اقدامات  مشهد،  فاضالب  و  آب  شرکت  از  قدردانی  و 

شده این شرکت را تحول بزرگی در حوزه آب شرب روستایی در 
شهرستان مشهد دانست و افزود: قبال روستاها در وضعیت 
بالتکلیفی بودند ولیکن طی سال 99 اقدامات شاخصی توسط 
مشکالت  کاهش  راستای  در  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت 
تامین آب درسطح روستاها انجام شده است.  حجت االسالم 
نصراله پژمانفر دیگر نماینده مردم مشهد نیز در این جلسه 
مسائل  پیگیری  و  همکاری  برای  مردم  نمایندگان  حضور 
جهت  داشت:  اظهار  و  دانست  فرصت  یک  را  مشکالت  و 
ساماندهی مناسب و مدیریت تنش آبی در روستاها باید یک 
تقسیم بندی و تفکیک بین روستاهای بخش مرکزی و دیگر 
بخش ها صورت پذیرد. وی تاکید کرد: اقدامات شرکت آب و 
فاضالب مشهد باید با گزارش های میدانی که از روستاها انجام 

خواهد شد تطبیق داده شود. 
بیان  با  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  پایان  در 
این که در حال حاضر 92 درصد از روستاهای شهرستان مشهد 
تحت پوشش این شرکت قرار دارند خاطرنشان کرد: علیرغم 
مشکالت مالی، به مسائل روستاها توجه کامل داریم و متعهد 
هستیم تا با تحقق برنامه ریزیهای صورت گرفته و همکاری های 
احداث  و  مشارکت  امر  در  شوراها  و  دهیاری ها  مطلوب 

تاسیسات ، مشکالت مردم و روستائیان عزیز حل شود.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان عنوان کرد :

اهمیت جایگاه و نقش روابط عمومی ها در پشتیبانی از تولید

همزمان با 27 ادیبهشت روز روابط عمومی؛ 
دیگر  بار  خراسان  خودرو  ایران  مدیرعامل 
روابط  جایگاه  تقویت  ضرورت  و  اهمیت  بر 
صحه  سازمان  برون  و  درون  در  عمومی 
روز  این  در  ارزشمند  اقدامی  در  و  گذاشتند 
با حضور در دفتر ارتباطات شرکت، بصورت 
نمادین مسئولیت مدیریت واحد ارتباطات و 
امور بین الملل شرکت ایران خودرو خراسان 

را پذیرفتند .
بیژن  که  نشستی  در  جام جم  گزارش  به 
زاهدی فرد مدیرعامل ایران خودرو خراسان 
با کارکنان واحد ارتباطات داشت در خصوص 
مدیریت  مسئولیت  قبول  انگیزه  و  هدف 
واحد ارتباطات و امور بین الملل گفت: هدف 
بنده در وهله اول تبریک این روز به همکاران 
پرتالش ارتباطات ایران خودرو خراسان بود 
و از نزدیک دغدغه های ایشان در این حوزه را 
لمس نمایم. اما قبول این مسوولیت پیامی 

آن این که که مقوله ارتباطات  هم داشت و 
و روابط عمومی برای ما در بزرگترین شرکت 
بسیار  اهمیت  از  کشور  شرق  خودروسازی 

زیادی برخوردار است.
را یک شاخصه مهم  ارتباطات  ادامه  وی در 
عصر  این که  گفت:   و  دانست  انسانی 
حاضر، عصر ارتباطات است، موضوع تازه ای 
بر  بشری  جامعه  پیدایش  بلکه  نیست 
انسان هایی  است.  بوده  ارتباطات  اساس 
در این جهان ماندگار شدند که توانستند بر 
جامعه پیرامون خود تاثیرگذار باشند و این 
تاثیرگذاری جز با ارتباطات موثر و روابط عمومی 

خوب میسر نشده است.
وی اظهار داشت: روابط عمومی خوب باعث 
با شما دوست  می شود مخاطب و جامعه 
شود و الزمه این دوستی اصل شفافیت و 
صداقت است. این اصل در روابط عمومی 
باعث می شود اعتماد جامعه جلب شود و 
مخاطب در کنار و همراه سازمان قرار گیرد. به 
طور مثال همکاران ما در شرکت ایران خودرو 
خراسان به همراه همسران و فرزندان شان 
خانواده ای 17هزار نفری را تشکیل می دهند 
با  می توانیم  خوب  عمومی  روابط  یک  با  که 

جهت  در  را  آنها  جامعه  این  بر  تاثیرگذاری 
همراه  سازمان  استراتژیک  اهداف  تحقق 
ابزاری  تنها  و  اولین  پس  نماییم.  همسو  و 
که یک مدیر به آن نیاز دارد و می تواند با آن 
بخش زیادی از اهداف خود را پیش ببرد یک 
روابط عمومی درست و حرفه ای است. یک 
روابط عمومی خوب و تاثیرگذار می تواند اولین 
حلقه ذینفعان یعنی کارکنان و خانواده آنها را 

با اهداف و برنامه های سازمان همسو نماید.
در  عمومی  روابط  نقش  داشت:  بیان  وی 
وظیفه  و  ماموریت  از  ارگانی  و  سازمان  هر 
ذاتی آن مهمتر است برای ما جایگاه روابط 
عمومی از بحث تولید مهمتر است که تمام 
عملکرد شرکت در آن خالصه و به مخاطب 
به  را  روز  این  پایان مجدد  در  ارایه می شود  
همه فعاالن عرصه ارتباطات و روابط عمومی 
روابط  در  همکارانم  برای  و  می گویم  تبریک 
آرزوی توفیق  ایران خودرو خراسان  عمومی 
دارم و خوشحالم یک روز را در کنار شما سپری 
کردم. امیدواریم بتوانیم بیش تر از پیش به 
این واحد کمک کنیم تا بتوانید ارتباط و تعامل 
خوبی میان سازمان و جامعه در جهت تحقق 

اهداف و تعالی سازمان برقرار نمایید.

واحد  مدیر  آرمات  رامین  نشست  این  در 
ارتباطات و امور بین الملل نیز ضمن تشکر 
از حضور مدیرعامل محترم در واحد ارتباطات 
گزارشی از عملکرد واحد ارتباطات ارایه نمود و 
گفت: همزمان با روز روابط عمومی و در مسیر 
گفتمان سازی و گفتگو بین مدیران و کارکنان 
شرکت، واحد ارتباطات اقدام به پخش ویژه 
ایران خودرو  از صفحه  گفتمان  زنده  برنامه 
خراسان نموده است که مورد توجه همکاران 
قرار گرفت و افزود این برنامه بصورت مستمر 
در هفته های آتی با حضور مدیران و مسئوالن 

ادامه خواهد یافت.
گفت:  خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  وی 
بنده به نوبه خودم و از طرف همه همکارانم 
در واحد ارتباطات حضور ارزشمند حضرتعالی 
و قبول مدیریت واحد ارتباطات و امور بین 
الملل ایران خودرو خراسان به صورت نمادین 
را باعث افتخار خود می دانیم. حضور شما در 
اینجا موجب شد مسئولیت سنگین تری بر 
دوش ما قرار گیرد و قطعا تالش می کنیم در 
مسیر اهداف سازمان و تاکیدات حضرت عالی 
پیش رویم و حتما موفقیت های بیشتری را در 

جهت اعتالی سازمان کسب نماییم.

محله  شهید  سرداران  بزرگداشت  مراسم   
در  قرآنی  مسابقات  با  همراه  مشهد  طالب 
مفتح  خیابان  در  المومنین  امیر  مسجد 
ایثار  گزارش  به  شد.  برگزار  مقدس  مشهد 
بزرگداشت  مراسم  رضوی،  خراسان  واحد 
سرداران شهید محله طالب مشهد همراه با 
مسابقات قرآنی در مسجد امیرالمومنین)ع( 

واقع در خیابان مفتح مشهد مقدس برگزار 
شد.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 
دو مشهد با اشاره به الگوبرداری شهدا از قرآن 
را سرلوحه خود قرار داده  گفت: شهدا قرآن 
به  پایبندی  را  خود  وصیت نامه  در  و  بودند 
اصول دینی و قرآنی را نشان داده اند. حجت 
بزرگ  مسابقات  افزود:  ملکی  احمد  السالم 

قرآن ویژه خانواده های شهدا و ایثارگران برگزار 
قرآن  با  ایثارگران  جوان  جوان  نسل  تا  شد 
مانوس شوند.وی تاکید کرد: این مسابقات 
در رشته های ترتیل، صوت و لحن، روخوانی و 
مفاهیم با حضور بیش از 200 نفر از خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.درپایان این 
برنامه از نفرات برتر با اهدای جوایزی معنوی 
تقدیر و تشکر به عمل آمد.گفتنی است؛ سند 
افتخار مردم مشهد الرضا پرونده هشت هزار و 

673 شهید، 37 هزار و 268 جانباز و یک هزار و 
937 آزاده است که در پاسداشت آرمان های 

انقالب ایثار و فداکاری کردند.

برگزاری یادواره  شهدای مدافع حرم همراه با مسابقات قرآنی 



مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفای خراسان رضوی از سامانه 
مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای شهرستان نیشابور بازدید کرد.

در این بازدید که محمد سلطانی اصل مدیر دفتر بهره برداری و 
توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد نیز حضور داشت 

، اقدامات و عملکرد این سامانه که چند وقت پیش  به صورت 
کار کرد بررسی  و بر توسعه سامانه در سطح  آزمایشی شروع به 
استان تاکید و مقرر شد با برگزاری نشست های تخصصی نسبت  

به تکمیل و راه اندازی این سامانه اقدام شود.

سامانه ارتباطات مردمی 122 استانی می شود
پنجشنبه 30 اردیبهشت1399   شماره 5942

3

خبر

نشست مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
مدارس  نوسازی  مدیرکل  و  رضوی 
استان با تاکید بر همکاری مشترک برای 
گرمایشی  سامانه های  استاندارسازی 

مدارس برگزار شد.
گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان خراسان رضوی، حسن افتخاری 
در این نشست که  در محل اداره مرکزی 
اظهار  شد  برگزار  استان  گاز  شرکت 
شهرها  در  مستقر  مدارس  تمام  کرد: 
دارای  که  استان  گازدار  روستاهای  و 
اولیت  در  هستند  قانونی  مجوزهای 
گاز  جریان  از  استفاده  و  رسانی  خدمت 

طبیعی قرار دارند.
گاز  شرکت  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
محدودیتی  هیچ  قانون  چارچوب  در 
به  گازدار  مناطق  مدارس  اتصال  برای 
شبکه گازرسانی ندارد افزود: هم اکنون 
درصد   94 از  بیش  و  شهرها  درصد   100
روستاهای واجدشرایط خراسان رضوی 
گازدارند که این مهم امکان بهره مندی 
از  را  استان  مدارس  از  عمده ای  بخش 

جریان گاز طبیعی ممکن کرده است.
تاکید  با  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
برای  مجموعه  دو  مشترک  همکاری  بر 
حذف تجهیزات گرمایشی با ایمنی پایین 
از مدارس گفت: در راستای اجرای بند »ه« 
تبصره 1 قانون بودجه سال 99، موافقت 
نامه ای بین شرکت بهینه سازی مصرف 
امضا  ایران  گاز  ملی  شرکت  و  سوخت 
صحت سنجی  مسئولیت  و  شده 
مصوب  نامه  آیین  اجرایی  عملیات 
هیات وزیران با موضوع استانداردسازی 
مدارس بر عهده شرکت های گاز استانی 

است.
افتخاری ادامه داد: شرکت گاز خراسان 
راستای اجرای  تا در  آمادگی دارد  رضوی 
این قانون و با همکاری سازمان نوسازی 
مدارس در زمینه جایگزینی بخاری نفتی 
استاندارد  سامانه های  دیگر  با  گازی  و 
 C نوع  سوز  گاز  بخاری های  همانند 
با   A انرژی  برچسب  رده  دارای  هرمتیك 
سوز  گاز  پکیج های  سامانه  سرد،  بدنه 
گرمایش مرکزی یا سامانه زمینی، سامانه 
گرمایش مرکزی موتور خانه و همچنین 

سامانه گرمایشی برقی اقدام کند.

بـــــــــرای اســـــتـــــانـــــداردســـــازی 
ســــامــــانــــه هــــای گـــرمـــایـــشـــی 

مدارس؛
ــاز  ــــت گـ ــرک ــ هـــمـــکـــاری ش
استان خراسان رضــوی و 

سازمان نوسازی مدارس

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

موقوفه ملک؛ پاسدار میراث فرهنگی حکیم توس

روز پاسداشت زبان فارسی با روز بزرگداشت 
شاعر  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم 
حماسه سرای کشور گره خورده است؛ شاعری 
که از او به عنوان »بزرگترین سراینده پارسی گو« 
نام برده می شود و شهرتش فراتر از مرزهای 

این آب و خاک رفته است.
کتابخانه و موزه ملی ملک، بزرگترین موقوفه 
هم  تهران  در  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی 
کشور  فرهنگی  مراکز  از  بسیاری  همچون 
حافظ مجموعه ای از آثار نفیس ادوار گذشته 
با موضوع فردوسی، حکیم توس است که در 

ادامه با منتخبی از آنها آشنا می شویم.
نگهداری بیش از 10 شاهنامه نفیس

سنگی  چاپ  و  خطی  شاهنامه   10 از  بیش 
ملک،  آقا  حسین  حاج  همت  به  ارزشمند 
بزرگترین واقف معاصر ایران در گنجینه ملک 
به یادگار مانده است که از نظر قدمت تاریخی 
و ارزش هنری مورد توجه محققان قرار دارند. 
شاهنامه های خطی کتابخانه ملی ملک به خط 
نستعلیق در سده های 8 تا 13 هجری قمری 
نوشته شده است. شاهنامه های چاپ سنگی 
این کتابخانه نیز مزین به خط نستعلیق است 
و در قرن 13 قمری در چاپخانه های تهران و 

بمبئی منتشر شده است.
نسخه   به  می توان  خطی  آثار  این  جمله  از 
نفیسی از شاهنامه که توسط علیرضا حسینی 
کرمانی در قرن 13 قمری بر روی کاغذ فرنگی 
آهار ُمهره نباتی رنگ کتابت شده است، اشاره 

کرد. این اثر ُمذهب و دارای 4 مجلس مینیاتور 
آمدن  شامل افتادن رستم و رخش در چاه، 
اسکندر به بیت اهلل الحرام، رفتن اسکندر و 
دیدن عجایب دریا و آگاهی یافتن بهرام گور از 
وفات پدر خود یزدگرد، به سبک قاجاری است.

شاهنامه خطی بایسنغری
ملک  گنجینه  خطی  شاهنامه  نفیس ترین 
معروف به »شاهنامه بایسنغری« با دو مجلس 
( است؛ اثری که توسط محمد  تصویر)مینیاتور
قاضی  ابی سعید  یوسف  بن  بن  مطهر  بن 
شاهزاده  میرزا،  بایسنغر  برای  نیشابوری 
نخودی  کاغذی  در  تیموری  فرهنگ دوست 
رنگ از جنس ترمه در قرن 9 قمری در هرات 

کتابت شده است.
صحنه تقدیم این شاهنامه به بایسنغر میرزا 
در حالی که او در قصر باغ سفید هرات بر اورنگ 
شاهی در جمع مالزمان نشسته و همچنین 
مینیاتور  دو  این  در  سهراب  و  رستم  تصویر 
قابل مشاهده است. ارزش هنری این اثر با 
آرایه هایی همچون 8 سرلوح مذهب نفیس، 2 
شمسه مذهب، مجدول مطال با تحریر الجورد 
در داخل نسخه و جلدی از جنس روغنی گل 
و بوته با زمینه مرغش که در پشت آن تصویر 
رستم و سهراب کشیده شده، دوچندان شده 
است. همچنین این نسخه از نظر ُمهرشناسی 
قابل بررسی است چراکه ُمهر بیضوی با سجع 
معتمدالدوله در ظهر برگ اول این نسخه و 
با سجع محمدحسین  کوچک  ُمهر بیضوی 

از  نشان هایی  عنوان  به  آن  بخش  دیگر  در 
میرزا  فرهاد  است.  رؤیت  قابل  اثر  مالک  دو 
سال  در  قاجاری  شاهزاده  معتمدالدوله، 
1296 قمری مالک شاهنامه بایسنغری بوده 
ح  شر نسخه،  عنوان  صفحه  در  البته  است. 
دو  است.  شده  ذکر  هم  بایسنغرمیرزا  حال 
یادداشت در ظهر برگ اول و یک یادداشت هم 

در برگ آخر نسخه به چشم می خورد.
شاهنامه چاپ سنگی علی قلی خویی

علی قلی خویی، تصویرساز برجسته کتاب های 
است  قاجار  دوره  در  ایران  سنگی  چاپ 
در  او  تصویرگری  به  مزین  شاهنامه ای  که 
گنجینه ملک وجود دارد. این شاهنامه دارای 
اول  نقاشی   14 که  است  تصویر  مجلس   52
اثر رنگی و 38 نقاشی  دیگر آن سیاه و سفید 
خویی  علی قلی  ارزشمند  شاهنامه  است. 
کتابخانه و موزه ملی ملک  به سفارش حاجی 
محمدحسین تاجر تهرانی به خط مصطفی قلی 
بن محمدهادی سلطان کجوری بر روی کاغذ 
فرنگی نخودی رنگ و در قطع رحلی در سال 
عبدالمحمد  حاجی  چاپخانه  در  قمری   1267

رازی در تهران چاپ شده است.
همچنین دو شاهنامه چاپ سنگی نفیس با 
59 و 57 مجلس تصویر در کتابخانه و موزه ملی 
نخست  شاهنامه  می شود.  نگهداری  ملک 
به خط محمدابراهیم بن محمدحسین اولیا 
سمیع شیرازی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره 
نباتی رنگ با جلدی مقوایی با روکش میشن 
آلبالویی ضربی در سال 1276 قمری در چاپخانه 

عبدالغفور در بمبئی منتشر شده است.
مجلس   57 با  دیگر  سنگی  چاپ  شاهنامه  
و  طباطبایی  عبدالکریم  خط  به  تصویر 
آقا  سفارش  و  شیرازی  عبداهلل  بن  محمد 
محمدصادق شیرازی در سال 1275 قمری در 
انتشارات محمدباقر شیرازی در بمبئی به چاپ 

رسیده است. 
از پرده  قلمکار تا تمبرهای یادبود

پرده ای قلمکار با نقش فردوسی در مجموعه 
منسوجات کتابخانه و موزه ملی ملک وجود 
دارد که می توان در آن نقش فردوسی، دو شیر و 
چشم اندازی از مقبره این شاعر بنام و کوه های 
بلند را در دور دست مشاهده کرد. حاشیه این 
پارچه ای، مجدول کشی و دارای نقوش  پرده 

گل و بوته است.
همچنین تعدادی از تمبرهای یادبود 100 و 200 
جهانی  کنگره  برگزاری  مناسبت  به  که  ریالی 
پست  شرکت  توسط  فردوسی  بزرگداشت 
در  است،  شده  چاپ   1369 سال  در  کشور 
آقا  حسین  حاج  وقفی  تمبرهای  مجموعه 
می خورد.  چشم  به  ملک  ملی  موزه  بر  ملک 
از شاهنامه فردوسی، مجسمه  تصویرهایی 
حماسه سرای  شاعر  این  مقبره  و  فردوسی 
ایران زمین بر روی این تمبرها قابل مشاهده 
است. همچنین بعضی از این تمبرهای یادبود 
همچون  شاهنامه  اشعار  خوش نویسی  به 
»توانا بود هر که دانا بود/ به دانش دل پیر ُبرنا 
بود« و »پی افکندم از نظم کاخی بلند/ که از باد 

و باران نیابد گزند« مزین است.
شاهنامه  براساس  که  ایران  قلمرو  نقشه 
فردوسی ترسیم و از سوی مؤسسه جغرافیایی 
و کارتوگرافی سحاب در قرن 14 خورشیدی به 
دیگر  یکی  است،  شده  منتشر  فارسی  زبان 
شمار  به  ملک  آقا  حسین  حاج  وقفی  آثار  از 
می آید. این نفایس مؤسسه کتابخانه و موزه 
دیجیتال  نسخه  و  مستندنگاری  ملک  ملی 
پژوهشگران  استفاده  برای  آنها  پشتیبان  و 
با  کلیپ هایی  همچنین  است.  شده  تهیه 
محوریت دو شاهنامه بایسنغری و علی قلی 
خویی تولید شده است. عالقه مندان در این 
روزگار کرونایی که ارائه خدمات حضوری این 
موقوفه به طور موقت متوقف شده است، با 
مراجعه به وب سایت این مؤسسه به نشانی 
این  با  www.malekmuseum.org می توانند 

آثار بیشتر آشنا شوند.

مسئوالن  شهردارمشهد و  حضور  با  و  آینده  روز  چند  طی 
جهانی  تجارت  مرکز  احداث  اجرایی  عملیات  کشوری 
کالنشهرمشهد، شامل برجی 27 طبقه ، دو هتل 14 و 12 طبقه 
به همراه مرکزنمایشگاهی به مساحت 100 هزار مترمربع آغاز 

می شود.
به گزارش جام جم امروزه مراکز تجارت جهانی نقش مهمی در 
تقویت مبادالت بازرگانی و اقتصاد کشورها ایفا می کند. شهر 
مشهد با توجه به حضور ساالنه حدود 30 میلیون زایر داخلی 
و 400 الی 500 هزار زائر خارجی، دارا بودن بیشترین امکانات 
کنسولگری،  10 دفتر سرکنسولگری و  ایران، وجود  اقامتی 
وجود جاذبه های توریستی، هم مرزی با کشورهای در حال 
ساخت و بازارهای مناسب، وجود پروازهای متعدد داخلی و 
، وجود امکانات حمل و نقل  ( در روز خارجی) حدود 230 پرواز
ریلی و جاده ای مناسب، حضور واحدهای صنعتی فعال به 
ویژه در بخش خصوصی می تواند نقش مهمی در تجارت 

کشورمان ایفا کند.
این درحالی است که سایت نمایشگاه بین المللی مشهد با 

 ، ، علیرغم فاصله از مرکز شهر مساحت نزدیک به 55 هکتار
دارای دسترسی مناسب به بزرگراه بوده و همچنین به علت 
ارتباط نزدیک این سایت با ایستگاه قطارشهری یک ارتباط 
سریع و خالی از ایجاد آالینده های محیط زیست با مرکز اصلی 
ح  طر اساس  برهمین  است.  کرده  قرار  بر  فرودگاه  و  شهر 
 27 تجاری  ج  بر شامل  مشهد  جهانی  تجارت  مرکز  احداث 
طبقه با زیر بنای کل 59090 متر مربع با کاربری مرکز دفاتر اداری - 
تجاری، نمایندگی های شرکت ها ی بین المللی و تاالر همایش 
به عنوان شاخص و المان مجموعه در نظر گرفته شده است. 

ج 27 طبقه مرکز نمایشگاهی با 100 هزار متر مربع  در کنار این بر
دارای 8 سالن نمایشگاهی با متراژ 80000 مترمربع، فضای باز 
نمایشگاهی با متراژ 20000مترمربع، ساختمان اتاق بازرگانی 

7800 متر مربع در 6 طبقه احداث خواهد شد.
مجموعه  نیز  هتلینگ  خدمات  ارائه  راستای  در  همچنین 
هتل ها، شامل هتل 5 ستاره 14 طبقه با زیر بنای کل 20020 متر 
مربع وهتل 3 ستاره 12 طبقه با زیر بنای کل 14180متر مربع 
در این سایت احداث می شود. مرکزتجارت جهانی مشهد 
ج 27 طبقه، فضاهای نمایشگاهی و هتل ها دارای  در کنار بر
طبقه   2 لوکس  رستوران  شامل  رستورانهایی  مجموعه 
حلقه ای  گردان،  رستوران  مربع،  متر   2790 کل  بنای  زیر  با 
شیشه ای بر فراز کوه گرانیتی منحصر به فرد با زیربنای 2000 
متر مربع و فضا سازی اختصاصی به وسعت 20000 متر مربع 
،مجموعه رستوران های ملل با زیربنایی در مجموع برابر با 
4000متر مربع،مجتمع اداری، همایشی و فرهنگی و همچنین 
نمایشگاه دائمی در 4 طبقه با زیر بنای کل 3630 متر مربع 

خواهد بود.

با حضور شهردار و جمعی از مسئوالن صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی احداث مرکز تجارت جهانی در مشهد
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مشترکان  خدمات  معاون  گفته  به 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  ودرآمد 
رضوی  92درصد قبوض آب  در این استان 

از کاغذی به پیامک تبدیل شد.
راستای   در  را  اقدام  این  محمدسلطانی 
از منابع طبیعی و حفظ محیط  حراست 
زیست دانست که با توجه به یک میلیون 
و 247 هزار مشترک آب  ،نقش بسزایی در 

تحقق اهداف زیست محیطی دارد.
ارائه  این که   به  اشاره  با  همچنین  وی 
فاضالب   و  آب  بخش  دو  در  خدمات 
صورت  به  متقاضیان  و  مشترکان  به 
غیرحضوری و از طریق درگاه الکترونیک 
مشترکان  خدمات  جامع  سامانه 
از  می شود،  ارائه  پیشخوان  دفاتر  و 
آب  انشعاب  فقره  35هزارو182  واگذاری 
و 11هزارو971 فقره انشعاب فاضالب به 
قبل  سال  در  شرایط  واجد  متقاضیان 
خبرداد.وی یکی از چالش های بخش آب 
را انشعابات غیر مجاز اعالم کرد که عالوه 
بر تضییع حقوق دیگر مشترکان باعث 

آلودگی شبکه های توزیع می شود.
و  انتظامی  نیروی  این که  بیان  با  وی 
حامی  همواره  استان  قضایی  دستگاه 
آبفا در شناسایی و جمع آوری انشعابات 
غیر مجاز است اعالم کرد: در سال گذشته  
پنج هزارو 287 فقره انشعاب غیر مجاز  آب 

در استان شناسایی و جمع آوری شد.

آبفای خراسان رضوی  معاون 
اعالم کرد:

قبوض  92درصد  تبدیل 
در  پیامک  به  آب  کاغذی 

خراسان 

به  اشاره  با  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
برق  مصرف  رشد  امروز  تا  جاری  سال  ابتدای  از  این که 
در خراسان به 22 درصد رسیده، گفت: برای گذر از پیک 
مصرف برق 1400 نیاز به انسجام بسیار زیاد بین صنعت 
با  شرایط  این  از  بتوانیم  تا  دارد  وجود  مردم  و  آب  برق، 

کمترین تبعات عبور کنیم.
»گذر  خبری  نشست  در  ریاحی  رضا  جام جم،  گزارش  به 
موفق از پیک برق 1400« که در باشگاه برق خراسان برگزار 
از پیک  شد، در خصوص مصرف برق و راهکارهای عبور 
پیک  از  بتوانیم  است  امید  کرد:  اظهار  تابستان  مصرف 
مصرف برق امسال که شرایط سخت تری نسبت به سال 
قبل دارد، عبور کنیم تا کمترین تبعات برای مردم و جامعه 
جهت  از  سختی  بسیار  سال   1400 سال  بیاید.  وجود  به 
تامین برق در تابستان خواهد بود. طی دو هفته آینده وارد 
آینده نیز شرایط  پیک تابستان خواهیم شد. طی دو ماه 
مصرف در سطح استان نسبت به روزهای قبل به مقدار 

قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.
کمبود  دلیل  به  زمستان  در  گذشته  سال  در  افزود:  وی 
سوخت  تامین  برای  مشکالتی  گازرسانی  شبکه  در  گاز 
نیروگاه ها داشتیم و به دلیل کمبود گاز برای مدت طوالنی 
گاز نیروگاه ها قطع شد. با تالشی که در مجموعه پخش و 
از سوخت گازوئیل یا  گاز  پاالیش صورت گرفت، به جای 
به صورت محدود از مازوت برای تولید برق استفاده شد. 
علی رغم همه تالش های صورت گرفته برای تامین مصرف 
برق مردم، این تالش ها باز هم کفاف نداد و برای جلوگیری 

آبی پشت سدها را استفاده  از خاموشی بخشی از منابع 
شد.

در  کرد:  بیان  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
فصل تابستان که مصرف برق افزایش پیدا می کند، یک 
آبی  برق  نیروگاه های  طریق  از  کشور  برق  مصرف  ششم 
تامین می شود. متاسفانه به دلیل شرایط به وجود آمده 
در زمستان، بخشی از منابع آبی برای تولید برق استفاده 
جاری  سال  در  همچنین  نگیرد.  صورت  خاموشی  تا  شد 
بارندگی در فصل بهار نسب به سال های  کاهش میزان 
 34 حدود  سدها  پشت  آبی  ذخایر  شده  باعث  گذشته 
درصد نسبت به سال گذشته کمتر شود که این موضوع 

در تولید نیروگاه های برق آبی اثر خواهد گذاشت.
رشد  مشکالت،  این  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  ریاحی 
مصرف برق نیز هر سال با اضافه شدن مشترکان و توسعه 
ابتدای  از  شد.  خواهد  اضافه  درصد   6 سالی  کارخانه ها 
امسال تا امروز رشد مصرف در خراسان به جای 6 درصد 
به 22 درصد رسیده است. این عدد چیزی حدود سه برابر 

نسبت به سال گذشته است.
وی تصریح کرد: ماحصل تالش ها برای تامین برق در ایام 
موجود  مشکالت  و  مصرف  میزان  این  جوابگوی  پیک 
یا  جامعه  سطح  در  خاموشی  از  جلوگیری  برای  نیست. 
کارخانه ها همکاری مردم و بخش های مختلف کشاورزی و 
صنعتی در دوره پیک را نیاز خواهیم داشت تا با برنامه ریزی 
از خاموشی های ناخواسته جلوگیری کنیم. در سال جاری 
نیاز به انسجام بسیار زیاد بین صنعت برق، صنعت آب و 
مردم وجود دارد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 
عنوان کرد: اگر رسانه ها بتوانند به شکل مطلوبی موضوع 
را به مردم منتقل کنند تا شهروندان اندکی همکاری داشته 
باشند، گذر موفق از پیک به راحتی قابل دسترسی است 
برخی  در  مصرف  افزایش  ندهد،  خ  ر مساله  این  اگر  اما 
ساعات پایداری کل شبکه برق را به خطر می اندازد و برای 
حفظ پایداری کل شبکه ناچار از قطع اضطراری بار در برخی 

مواقع خواهیم شد. 
ایجاد  برای  مطلوب  مدیریت  امکان  شرایطی  چنین  در 

کمترین تبعات وجود ندارد. اگر بار شبکه زیاد شود، مجبور 
به قطعی برخی از خطوط شده و برق بخشی از مشترکان 

بدون این که قابل تشخیص باشد، قطع می شود.
ریاحی در پاسخ به این پرسش که چرا نیروگاه ها تجدیدپذیر 
در  انرژی  مصرف  رشد  گفت:  نیافته،  توسعه  استان  در 
کشور ما بسیار باالست. حقیقت مطلب این است که هر 
سال با رشد زیادی در مصرف برق در کشور مواجه هستیم 
باشیم،  پاسخگو  را  مصرف  رشد  بتوانیم  این که  برای  و 
سرمایه گذاری های  توزیع  و  انتقال  تولید،  بخش  در  باید 

سنگین از خزانه کشور انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: صنعت برق صنعت گران و تجهیزات 
گران  تجهیزات  تکنولوژی،  سطح  بودن  باال  دلیل  به  آن 
قیمتی است. این مساله در تمام دنیا وجود دارد. به همین 
دلیل است که در خیلی از کشورهای دنیا که دولت امکان 
سرمایه گذاری در صنعت برق را به تنهایی ندارد و به همین 
دلیل فضا برای بخش خصوصی نیز باز شده است که البته 

این اتفاق در کشور ما نیز افتاده است.
کرد:  عنوان  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گاهی این رشد مصرف در بخش های کشاورزی و صنعتی 
است که البته این مساله منجر به تولید می شود اما شدت 
باالست.  رفاهی  و  خدماتی  بخش های  در  انرژی  مصرف 
عمده بار مصرف برق کشور در بخش های خانگی و تجاری 
بسیار  خانگی  مصرف  سهم  بخش  دو  این  در  است. 
بیشتر است.وی ادامه داد: اگر این رشد مصرف به همین 
منوال ادامه یابد، صنعت برق هر 10 سال باید برای تامین 

زیرساخت ها دو برابر آنچه که هست، سرمایه گذاری کند.
زمینه  در  اساسی  قانون   44 اصل  به  اشاره  با  ریاحی 
بادی،  حرارتی،  نیروگاه های  گفت:   خصوصی سازی 
توسط  می شود،  احداث  کشور  در  که  و...  خورشیدی 
بر  برق  صنعت  و  شده  سرمایه گذاری  خصوصی  بخش 
اساس قراردادها برق تولید شده آنان را به شکل تضمینی 
وجود  گذشته  سال های  طی  روند  این  می کند.  خریداری 
خ ها نیز برای این خرید به گونه ای است که برای  داشته و نر

بخش خصوصی جذابیت داشته باشد.

تولید ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در بهره برداری از میدان نفت و گاز شرق

 ارتقای اعتماد مردم 
با تالش هنر هشتم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
رضوی گفت: روابط عمومی هنر هشتم 
است و تالشگران این عرصه به خصوص 
در روابط عمومی نقش مهمی در ارتقای 
می بایست  و  دارند  مردم  اعتماد  سطح 
هنرمندانه  و  مهارتی  و  علمی  نگرش 

داشته باشید. 
به گزارش جام جم سید مجتبی احمدی 
مدیران  از  جمعی  و  دار  خزانه  با  همراه 
هالل احمر استان با حضور در دفتر روابط 
عمومی هالل احمر استان در ساختمان 
فعلی  شرایط  کرد:  اظهار  مشهد  صلح 
رسانه ای  فضاسازی  طرفی  از  و  کشور 
امروز می طلبد تا حضور روابط عمومی ها 

در عرصه مجازی بیش از گذشته باشد. 
گروه  اهتمام  و  تالش ها  افزود:  احمدی 
روابط عمومی هالل احمر خراسان رضوی 
با وجود برخی محدودیت ها، قابل تقدیر 
است و می طلبد تا با بهره مندی از ظرفیت 
تعامالت  تعالی  در  داوطلبان  و  اعضاء 
احمر  هالل  مدیرعامل  باشید.  کوشا 
رابطان  تالش های  از  همچنین  استان 
اجتماعی  رسانه های  مدیران  و  خبری 
و  مدیریت ها  و  شعب  در  احمر  هالل 

معاونت های هالل احمر تقدیر کرد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خراسان: 

همدلی میان صنعت آب، برق  و مردم، راه گذر از پیک مصرف

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در سال گذشته که به 
نام جهش تولید مزین شده بود علیرغم مشکالت متعدد 
قیمت  نوسانات  و  تحریم  کرونا،  بیماری  شیوع  قبیل  از 
 43 روزانه  و  16 میلیارد مترمکعب  کاال، درمجموع حدود 

میلیون مترمکعب گاز تولید نمود.
شرکت  مدیرعامل  خیبری  فرشید  جام جم  گزارش  به 
بهره برداری نفت و گاز شرق در رابطه با فعالیت های صورت 
باهمت   99 سال  داشت:  اظهار  گذشته  سال  در  گرفته 
همکاران در بخش های ستادی و عملیاتی، میزان تولید 
تکلیفی به 104 درصد رسید که مرهون تالش همکاران در 
تمام بخش ها به ویژه عملیات، تعمیرات و امور فنی است. 
قابل ذکر این که در روزهای سرد سال و اوج مصرف، تولید 

گاز در برخی از روزها 64 میلیون مترمکعب بوده است.
بازتولید 2 میلیارد و پنج میلیون مترمکعب گاز از مخزن 

D شوریجه
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، با اشاره به 
ح های توسعه ای ذخیره سازی گاز  لزوم تسریع در اجرای طر
ح های راهبردی صنعت نفت، از ذخیره سازی  به عنوان طر
یک میلیارد و ۸56 میلیون مترمکعب در مخزن شوریجه 
D در سال 1399 خبر داد و افزود: با توجه به افزایش مصرف 
گاز در سبد انرژی کشور و سیاست های کالن وزارت نفت و 

شرکت ملی نفت ایران در تأمین پایدار سوخت زمستانی 
مصارف خانگی و صنعتی و همچنین بی نیازی از واردات 
گاز به ویژه در شمال شرق کشور میزان یک میلیارد و ۸56 
میلیون مترمکعب در مخزن شوریجه D طی مدت هشت 
ماه اول سال ذخیره و درمجموع 2 میلیارد و پنج میلیون 
مترمکعب گاز طی چهار ماه سرد سال بازتولید شده است 
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 139۸ حدود 
2۸ درصد افزایش ذخیره سازی و 1۸ درصد بازتولید داشته 

است.
 D گاز در مخزن شوریجه  آغاز ذخیره سازی  خیبری درباره 
میلیون   5/7 روزانه  امسال  فروردین   26 از  کرد:  تصریح 
مشکل  رفع  با  که  شروع شده  ذخیره سازی  مترمکعب 
این  نژاد  شهید هاشمی  پاالیشگاه  کمپرسورهای  از  یکی 
میزان، ان شاء اهلل بزودی به 11 میلیون مترمکعب افزایش 

می یابد.
تعمیرات  کار  ساعت  نفر  هزار   ۴2 از  بیش  رکورد  ثبت 

اساسی در سال 99
خیبری درباره تعمیرات اساسی و اقدامات فنی مهندسی 
اظهار  گذشته  سال  در  تکلیفی  تولید  تحقق  راستای  در 
داشت: در راستای تحقق اهداف تولید برنامه تعمیرات 
اساسی در شش ماه اول سال 1399 بیش از 42 هزار نفر 

ساعت کار تعمیراتی صورت گرفت که یک رکورد محسوب 
می شود. 

برنامه ریزی و نظارت مهندسی  با  این سال همچنین  در 
فقره  چندین  شامل  چاه،  تولید  بهبود  اقدامات  نفت، 
که  داشتیم  کاری  اسید  و  مسدودسازی  مشبک کاری، 
در اثر انجام آن ها درمجموع بیش از 500 هزار مترمکعب 
کیلومتر   21 آمد. تعویض  تولید به دست  افزایش  روز  در 
بومی  پیمانکاران  توسط  اینچ  هشت  لوله  خط  پوشش 
بهره برداری،  واحدهای  همکاری  و  نظارت  برنامه ریزی،  با 
تعمیرات و HSE از دیگر اقدامات صورت گرفته طی سال 
آخر  گذشته است که تولید ایمن و پایدار را در چهار ماه 

سال گذشته تضمین نمود.
وی درباره برنامه تعمیرات اساسی سال جاری خاطرنشان 
کرد: برنامه تعمیرات اساسی از 2۸ اردیبهشت ماه شروع 
و تا اوایل آبان ادامه می یابد و با انجام تعمیرات در مراکز 
خطوط  و  چاهی  سر  تأسیسات  اندازه گیری،  جمع آوری، 
لوله به تعهدات خود عمل می نماییم. همچنین تعویض 
اینچ، تعویض  12 و هشت  کیلومتر خط لوله   15 پوشش 
مخزن ذخیره میعانات گازی و برنامه توپک رانی هوشمند 
از جمله برنامه های پیش بینی شده در سال 1400 به شمار 

می رود.

خبر


