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مدیرعامل آبفای مشهد خبر داد؛
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ساماندهی طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی

طرح ثامن  پس از 20 سال بالتکلیفی کلید خورد؛

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان:



افشین تحفه گر، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت:   در اردیبهشت سال جاری 

349 عنوان کتاب مجوز چاپ گرفت.

تحفه گر در گفتگو با جام جم با بیان این خبر افزود: در استان 
خراسان رضوی سیستم صدور مجوز اینترنتی کتاب راه اندازی 
انجام می شود. به صورت غیرحضوری  این خدمات  و   شده 

وی ادامه داد: 440 عنوان کتاب به دبیرخانه جهت اخذ مجوز 
رسیده است که 349 عنوان کتاب مجوز چاپ گرفتند و 224 

عنوان با شمارگان 503هزار و 950 جلد به چاپ رسید.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
349 عنوان کتاب در اردیبهشت مجوز چاپ گرفت
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 242 رقابـت  آغـاز 
انتخابـات  در  تالشـگر 

هالل احمر 

سیدمجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت 
هــالل احمر خراســان رضــوی از تایید 
صالحیــت 242 نامزد  نهایی برای رقابت 
در پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 

هالل احمر در 22 شعبه استان خبر داد.
به گزارش جام جم احمدی، در شورای 
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  معاونان 
و  همزمان  صورت  به  که  رضوی 
معاونان  شورای  با  ویدئو کنفرانسی 
هالل احمر کشور برگزار می شد با بیان 
مطلب فوق، افزود: 14 هزار و 456 نفر 
عضو داوطلب، جوان و امدادگر و نجاتگر 
جمعیت هالل احمر در خراسان رضوی 
واجد شرایط رای دادن در روز آدینه 23 

خرداد جاری می باشند. 
وی افزود:  38 صندوق اخذ رای در 22 
از  رضوی  خراسان  احمر  هالل  شعبه 
ساعت 9 صبح روز جمعه این هفته آماده 

اخذ رای اعضاء می باشد. 
مدیرعامل خراسان رضوی تعداد واجدین 
شرایط شرکت در انتخابات هالل احمر 
استان را شامل هفت هزار و 192 نفر از 
اعضای جوانان و نیز هفت هزار و 264 نفر 
از داوطلبان فعال استان دانست و خواستار 
مشارکت حداکثری خانواده هالل احمر 

در این انتخابات شد. 
شرایط  به  توجه  با  کرد:   تاکید  وی 
اخیر و تداوم روند شیوع کرونا رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
فیزیکی در برگزاری انتخابات ضروری 
این  در  الزم  دستورالعمل های  و  است 
راستا ابالغ شده است. رئیس ستاد اجرایی 
پنجمین دوره انتخابات مجامع هالل احمر 
خراسان رضوی با اشاره به اهمیت این 
انتخابات در تشکیل یکی از ارکان اصلی 
هالل احمر به عنوان نهادی مردمی و در 
خدمت مردم افزود: انتخاب افراد خوش 
سابقه و دارای روحیه خدمت و مهرورزی 
به عنوان اعضای شوراها اجرایی و بازرس 
به  منجر  هالل احمرمی تواند  شعب  در 
تصمیم سازی بهینه و مشارکت آحاد مردم 
و ارتقای تاب آوری جامعه شود.مدیرعامل 
هالل احمر خراسان رضوی همچنین آمار 
خانه های هالل در استان را 65 مورد و 
56 خانه داوطلب و 21 کانون روستایی 

اعالم کرد.

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان هشدار داد؛

فرونشست های زمین، خطر جدی برای تاسیسات برق
محمود کامل،  مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای 
خراسان از برنامه ریزی این شرکت برای مقابله و پیشگیری از 
تبعات ناشی از بروز مخاطرات طبیعی تهدیدکننده تاسیسات 

برق  استان خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خراسان محمود کامل اظهار کرد: یکی از مسائلی که شبکه 
فوق توزیع و انتقال، چه شبکه موجود و چه شبکه هایی که 
قرار است در آینده احداث شود، با آن مواجه است، مخاطرات 
طبیعی است. در همین راستا اطالعات GIS تاسیسات برق 
با اطلسی که در ارتباط با مسیل ها، کانون های زلزله، مناطق 
شده،  تهیه  طبیعی  مخاطرات  سایر  و  فرونشست  مستعد 
مطابقت داده می شود. پس از این تطابق مشخص می شود 
که کدام بخش از شبکه در معرض چه تهدیدات طبیعی قرار 
دارد و برای مقابله با آن راهکارهایی ارئه می شود که چگونه 
 بتوان شبکه را در برابر این مخاطرات مقاوم سازی کرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر چنین تمهیداتی برای پروژه های 
توسعه شبکه نیز مفید خواهد بود چراکه در احداث هر خط و 

پست جدید می توان از این روش بهره برد. 
در حال حاضر دفتر فنی انتقال در کارگروه های انتخاب 
زمین پست ها و تحصیل حریم خطوط شرکت برق منطقه ای 
خراسان حضور دارد؛ بنابراین می توان هر پروژه جدیدی 
را با این اطلس مطابقت داد تا اگر در نقطه ای مخاطراتی 
 مشاهده شد، در انتخاب محل احداث پروژه تجدیدنظر شود. 
مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان با بیان 
اینکه استفاده از این روش صرفه جویی قابل توجهی برای 

صنعت برق به دنبال دارد، افزود: بروز یک حادثه طبیعی 
می تواند خسارت های زیادی به تاسیسات وارد نماید؛ این 
روش به لحاظ اقتصادی و همچنین از نظر استانداردهای 
پدافند غیرعامل کامال توجیه پذیر است و مزایای زیادی دارد.

کامل با اشاره به این که این برنامه طی 5 ماه گذشته آغاز 
شده خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی که در کشور 
رخ داده، تغییر الگوی بارندگی ها و همچنین بروز زلزله هایی 
با شدت های مختلف طی سال، توجه به مخاطرات طبیعی 

اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. 
عالوه بر این  فرونشست های زمین به دلیل برداشت های 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی در نقاط مختلف استان وجود 
دارد که این ها می تواند مخاطرات جدی برای تاسیسات برق 

به همراه داشته باشد. 
وی تاکید کرد: حتی اگر بتوان تنها مانع بروز یک حادثه با 
استفاده از این روش شد، صرفه جویی چند میلیارد تومانی 

حاصل خواهد شد. 
به عنوان نمونه احداث یک پست 132 کیلوولت فشار قوی 
در سطح فوق توزیع حدود 25 تا 30 میلیارد تومان هزینه در بر 
دارد. اگر این پست در معرض سیالب قرار گیرد و تنها بخشی 
از آن آسیب ببیند، باز هم خسارتی سنگین خواهد بود. در 
خصوص خطوط فوق توزیع و انتقال نیز با توجه به گستردگی 

جغرافیایی، تبعات می تواند به مراتب سنگین تر باشد.
 البته باید توجه داشت که این تنها خسارت مالی است؛ اختالل 
در برق رسانی و تبعات اجتماعی آن مخاطرات ثانویه ای 
 است که با استفاده از این روش جلوی آن گرفته خواهد شد.

با  انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان  مدیر دفتر فنی 
بیان کرد:  این روش  از  استفاده  مزایای  برشمردن دیگر 
یکی از مهم ترین مزایای این روش جمع آوری اطالعات 
رویدادهای طبیعی مانند گسل ها، رانش زمین، فرونشست 
زمین و... است که با مدیریت بحران های طبیعی در صنعت 

برق ارتباط دارد. 
همچنین ایجاد بانک اطالعات لجستیک مانند ماشین آالت 
و تجهیزات و نیز پرسنل فنی مرتبط با مدیریت بحران های 
موجب  اپلیکیشن  طریق  از  دسترسی  قابلیت  با  طبیعی 
نزدیک ترین  مساله ای،  هر  بروز  صورت  در  که  می شود 
گیرد. قرار  استفاده  مورد  مسائل  حل  برای   امکانات 

اقدام  این  نهایی  محصول  کرد:  تصریح  کامل  مهندس 
 )NHMS( فعال سازی سامانه مدیریت مخاطرات طبیعی
و اپلیکیشن وابسته به آن در برق منطقه ای خراسان خواهد 

بود.

اقدام  ویژه آبفای مشهد برای تأمین آب روستاها
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب مشهد گفت:  تأمین آب روستاهـای 
با  مشهد  آبفای  شـرکت  پوشش  تحت 
مجموعه ای از اقدامات اضطراری در دستور 

کار قرار دارد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
آبفای مشهـد، اسماعیلیان افزود:  از ابتدای 
شرب  آب  تامین  منظور  به  جاری  سال 
همچنین  و  مشهد  شهرستان  روستاهای 
سازی  یکپارچه  با  خدمات،  پایداری 
شهری،  و  روستایی  آبفای  شرکت های 
جمعیتی  با  شهر   3 همراه  به  روستا   222

قریب به 250 هزار نفر و بیش از 90 هزار 
اشتراک تحویل شرکت آبفای مشهد شده 
است . وی ادامه داد:  در این مدت مشکالت 
و کمبودهای این روستاها شناسایی شده و 
در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 
درحال رفع آن هستیم . اسماعیلیان گفت: 
از222 روستا، 140 روستا با مشکل مواجه 
هستنـد که برای رفـع مشکل آن اعتباری 

بالغ بر 330 میلیارد ریال مورد نیاز است. 
طی  داد:  ادامه  مشهد  آبفای  مدیرعامل 
اقداماتی  گرفته  صورت  ریزی های  برنامه 
چون حفاری چاه های جدید، اجرای عملیات 

اصالح شبکه، احداث ایستگاه های پمپاژآب، 
احداث مخازن جدید و همچنین تعویض و 
تعمیرات الکتروپمپ ها صورت خواهد گرفت 
تا به امید خداوند در آینده نزدیک شاهد ارائه 
خدمات پایدار آبرسانی به روستانشینان عزیز 
باشیم.وی گفت: با توجه به گرم شدن هوا، اگر 
روند افزایشی مصرف آب ادامه یابد علیرغم 
عدم مشکل در تامین آب، ممکن است با بروز 
مشکل در ظرفیت شبکه مواجه شویم، لذا از 
تمام شهروندان عزیز تقاضا داریم مدیریت 
مصرف را در دستور کار خود قرار داده و از 

مصارف غیرضروری پرهیز نمایند .

تخصصی  مادر  مدیره شرکت  هیات  عضو 
عمران شهرهای جدید به منظور بررسی روند 
احداث و تکمیل پروژه های عمرانی شهر جدید 

گلبهار به این شهر سفر نمود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
شرکت عمران شهر جدید گلبهار، در این سفر 

توکلی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید و  هومن گریوانی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در ابتدا 
با حضور انصاری فرماندار شهرستان چناران از 
روند احداث متروی مشهد - گلبهار از محل 
زعفرانیه شاندیز شروع به بازدید نموده و در 
ادامه مسیر از اراضی صفی آّباد، جاده گلمکان 
و مسیر متروی گلبهار- مشهد در جریان روند 
 پیشرفت عملیات اجرایی این طرح قرار گرفت. 
پس از بازدید جلسه ای در خصوص بررسی 
مشکالت ادامه مسیر قطار سریع السیر برقی 
اعضای  از  برخی  حضور  با  گلبهار-چناران 
شورای اسالمی و شهردار چناران در محل 

فرمانداری برگزار و موارد مهم مطرح شده 
بررسی  اجرایی مورد  فاز  به  در جهت ورود 
قرار گرفت. عضو هیات مدیره شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید همچنین 
از عملیات اجرایی و تقاطع پل امام رضا )ع( 
رزمی،  ورزشی های  سالن  گلبهار،  ورودی 
مسکن های مهر، پارک ترافیک و هنرستان 
محله 35 پروژه های آماده افتتاح شامل مدرسه 
محله 11، مسجد محله 17 و پارک انرژی بازدید 
کرد. توکلی در پایان این بازدید با توجه به حجم 
پروژه های عمرانی انجام شده و در حال اجرا در 
گلبهار  از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و 
عوامل فنی و اجرایی این شرکت قدردانی نمود.

قطار برقی گلبهار- چناران سرعت می گیرد

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی



سید احمد دلقندی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  در 
بازدید از بزرگترین مزرعه آویشن استان در منطقه امامقلی واقع در حدفاصل شهرستان قوچان 
و درگز و با اشاره به اهمیت گیاهان دارویی از نظر درآمدزایی و نیز ارزآوری این محصول، گفت: 

خراسان رضوی مقام اول کشور از نظر سطح زیر کشت و تنوع این محصول را دارد. وی تصریح 
کرد: تنوع اقلیمی و گستردگی این استان باعث به وجود آمدن گونه های مختلف و با ارزش 

گیاهان دارویی شده است.

رئیس سازمان نظام  مهندسی استان:
احداث بزرگ ترین مزرعه آویشن با هدف ارز آوری
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 قرار است بار دیگر بانوان هنرمند شهر بهشت 
داشته  رضوی  فرهنگ  گسترش  در  سهمی 
کارگاه  بساط  که  است  روزی  چند  باشند. 
تولید پوش مضجع مطهر حضرت رضا )ع( به 
دست جمعی از بانوان مشهدی به راه افتاده و 
ثامن الحجج  حضرت  والدت  شب  تا  فقط 
)ع( برای رساندن آن زمان دارند. پس وقتی 
برای تلف کردن ندارند، هر دقیقه خود را به 
رشته منظمی از سوزن و کوک گره می زنند 
تا بلکه به قدر یک سرسوزن در شکل گیری 
باشند. داشته  نقش  باعظمت  حرکت   این 

تالش می کنند بامعرفت و البته با وضو پای کار 
بنشینند. برخی در حین کار ذکری هم زمزمه 
متفاوت  نیات  است  می کنند، هرچند ممکن 
مدیر  عنابستانی،  زهرا  گفته  به  ولی  باشد، 
کارگاه؛ »آمده اند تا از مسیر دوخت یک پوش 
به نام نورانی امام هشتم، در جامعه جریان ساز 
شوند و به بهانه تولید یک اثر فاخر هنری، دل ها 
 را به نور عترت و اهل بیت )ع( پیوند بزنند«.

بااینکه تنها چند روز از کلید خوردن این طرح 
معنوی می گذرد ولی در همین مدت کوتاه، هر 
یک از این بانوان به طریقی ماجرایی از عنایت 
حضرت رضا )ع( برای تعریف کردن دارد. کارگاه 
از تعداد محدودی از بانوان هنرمند سرپا شده؛ 
24 نفر در رشته های سوزن دوزی، گلدوزی و 
سرمه دوزی تا هویه کاری و طراحی دوخت. 
بااین حال دل های شیفته بسیاری با هر سوزن 
و کوک به این بیرق سبز گره خورده اند. همه 
متفق القول معتقدند که از بین خیل هنرمندان 
رشته دوخت، آن ها برای این کار بزرگ دعوت 

شده اند؛ دعوتی ویژه.

بزرگ ترین توفیق گوشه ای از کارگاه نشسته و 
تند تند رشته ای از سرمه ها را به سوزن می کشد 
و پیش می رود. مرجان تقیان، یکی از بانوان 
دعوت شده کارگاه است که 10 سال از اولین 
باری که سوزن به دست گرفت و نقش زدن 
را آموخت، زمان می گذرد. تعریف می کند که 
از انواع هنرهای دوخت و دوز چیزی نیست که 
یاد ندارد؛ ابریشم دوزی، سرمه دوزی، منجوق 
آثار  سال،  این همه  در   . و...  پولک دوزی  و 
هنری زیادی از زیردستش راهی بازار شده اما 
حضورش در این کارگاه را بزرگ ترین توفیق در 
 طول زندگی اش می داند و به آن مفتخر است.

لیاقت  دیگر  بانواِن  شاید  دارد،  باور  حقیقتًا 
بیشتری برای مشارکت در این طرح باعظمت 
داشته باشند ولی از  این که خدا نام او را در زمره 

خادمان این حرکت جای داده، شکرگزار است.
از  روسپید  تمنا می کند که  از خود حضرت   
رساندن  کیفیت  از  بیاید.  بیرون  آزمون  این 
کارهای سوزن دوزی تعریف می کند: به غیراز 
انجام امور ضروری زندگی مثل پخت وپز غذا 
شبانه روز  تمام وقت  فرزندان،  و  همسر  برای 
مثل  کرده ام.  تکه دوزی ها  رساندن  را صرف 
همه خانم های کارگاه سعی دارم، کاری تمیز 
و فاخر ارائه کنم. امیدواریم از کنار توسل ها به 
صاحب این پوش مقدس، بیماران لباس عافیت 
بپوشند و جوانان عاقبت به خیر شوند.از این جمع 
هنرمند، ندا فرزان هم هشت سال از عمر خود 
را پای فراگیری و به کارگیری هنر سوزن دوزی 
گذاشته. او با بُغضی در گلو و چشمانی خیس 
اشک تعریف می کند؛ پیش از دعوت شدن به این 
گروه، در عالم رؤیا نوید حضور خود را دریافت 

می کند و آن را با خانواده اش در میان می گذارد. 
وقتی مدیر کارگاه برای حضور در کارگاه دوخت 
پوش مرقد منور رضوی با او تماس می گیرد تازه 
تعبیر خوابش را درمی یابد. هنوز باور نمی کند 
 که لیاقت حضور در این جمع نورانی را یافته.

اجرای  روند  از  بانوی هنرمند سوزن دوز  این 
کار می گوید: حدود 18 ساعت در روز روی 
تکه دوزی ها کار می کنم. در مدت انجام کار، 
همراهی ام  نیت  خلوص  با  فرزندم  و  همسر 
می کنند و هر کاری برایم انجام می دهند و این 
کار خود را به عنوان خدمت به بارگاه منور رضوی 

در نظر می گیرند.
* ماجرای یک عنایت 

جمع  در  هنرمند  جوان  تنها  صفری  سپیده 
بانوان حرفه ای این کارگاه است که کمتر از 
2 سال از ورودش به هنرهای دوخت و دوز 
می گذرد، بااین وجود به دعوت استادش با شور 
و اشتیاق درحالی که بلیت سفر به شهر تبریز 
در دستش بود، نامش در زمره نقش آفرینان 
ماجرای  می شود.  ثبت  متبرک  پوشش  این 
بانوی  این  به  )ع(  رضا  حضرت  عنایت 
است. سایرین  از  شنیدنی تر  ساله   25  جوان 

خودش این طور موضوع را بازگو می کند: هر شب 
باید 10 تکه سوزن دوزی شده را تمام کرده و روز 
بعد تحویل کارگاه بدهیم. یک شب وقتی در اثر 
خستگی تنها 7 تکه را کامل کرده بودم، کار را با 
دل شوره نیمه کاره ماندن تعهدم، رها کردم ولی 
وقتی صبح به سراغ مجموعه تکه دوزی هایم 
رفتم، در کمال ناباوری شاهد معجزه عنایت 
امام هشتم بودم. تمام 10 تکه حاضر و آماده 
بودند. این بانوی هنرمند اضافه می کند: در هر 
نوبت کار دستانم را با گالب متبرک می کنم و 
سعی می کنم با خلوص نیت دست به کار شوم 

تا إن شاءاهلل نتیجه کارم موردقبول واقع شود. 
* معامله پرمنفعت 

اعظم فرطانی، کارشناس ارشد دوخت سنتی 
با 20 سال سابقه فعالیت در رشته تخصصی 
سوزن دوزی، ابتدا اشاره ای به جزئیات اجرای 
طرح تولید پوش مضجع منور رضوی می کند 
و می گوید: دوخت این کار از نوع مرصع دوزی 
نظر  در  مدرن  و  سنتی  سبک های  تلفیق  با 
گرفته شده که شامل 40 تکه سوزن دوزی و 
سرمه دوزی بر روی یک پارچه اصلی است. البته 
حدود 4 هزار و 500 قطعه از کنار این کار برای 

تولید دکمه جهت هدیه دادن تهیه شده است.
 این قطعات طوری آماده می شوند که بعد از استفاده 
شدن بروی مضجع مطهر، به سهولت قابلیت 
جداسازی و اهدا شدن در قالب تابلو را دارند.این 
کارشناس امور هنری تأکید می کند: تالش من 
و همراهانم در این طرح معنوی به انجام رساندن 
کاری شش ماهه در عرض یک ماه است. البته 
با تولید کاری فاخر و ارزنده با مواد درجه یک و 
 در شأن ارائه به ساحت نورانی امام هشتم )ع(.

فرطانی هم چون دیگر هنرمندان دخیل در 
روز  از  را  زیادی  ریزودرشت  عنایات  پروژه، 
پیوستنش به این گروه شاهد بوده.در این فضای 
روحانی خطاب به بانوان می گوید: هر سوزنی 
که می زنید و زحمتی که در این مسیر متقبل 
می شوید، باخدا و خود حضرت رضا )ع( معامله 
 کنید تا انشااهلل در بن بست های حیات دنیوی و 
اُخروی فریادرستان باشند.وی در خاتمه با ابراز 
امیدواری بیان می کند: نیت  تک تک خانم ها، 
تداوم تولید این پوش  متبرک به شرط تداوم 

توفیق است.
 امیدواریم این کار ادامه داشته باشد و به تولید 
یک پوش ختم نشود و به جز حرم مطهر رضوی، 
روزی پوش مراقد عتبات عالیات و به خصوص 
باالپوشی برای کعبه را دست بگیریم.سبک 
مرصع  پروژه،  این  در  مورداستفاده  دوخت 
دوزی با تلفیقی از دوخت های سنتی و مدرن 
است که همه مواد به کاررفته از نوع درجه یک 
از دستگاه های مدرن چاپ  انتخاب شده اند و 
برای حکاکی طرح اصلی روی پارچه مخمِل 
به صورت  کار  است.این  استفاده  شده  پوش 
تکه دوزی و با حدود چهار هزار و 500 قطعه 
دیده شده که روی پارچه اصلی نصب می شود و 
پس از استفاده شدن، براحتی قابلیت جداسازی 

و اهدا دارد.

 گزارشی از فرآیند تولیدپوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضا )ع(؛

بانوان هنرمند و تالش برای گسترش فرهنگ رضوی

همیاری  سازمان  مدیرعامل 
بر  خراسان رضوی  شهرداری های 
شهرهای  شهرداری های  با  همکاری 
نیروگاه  احداث   برای  استان  جنوب 

خورشیدی تاکید کرد.
روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
عمومی سازمان همیاری شهرداری های 
تخصصی  نشستی  در  رضوی،  خراسان 
فیض آباد،  یونسی،  شهرداران  حضور  با 
شادمهر،  جنگل،  بیدخت،  شهرآباد، 
و   کاخک  شهرداری  معاون  بجستان، 
میثم کرمانی مدیرعامل سازمان همیاری 
و  ساز  رضوی،  خراسان  شهرداری های 
و  خورشیدی  نیروگاه  احداث  کار های 
برای شهرهای  پذیر  تجدید  انرژی های 

جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.
با  گفت:  نشست  این  در  کرمانی  میثم 
توجه به ضرورت ایجاد درآمد پایدار برای 
شهرداری ها و رسالت سازمان همیاری در 
این خصوص، شهرداران با احداث نیروگاه 
انرژی های  هاب  عنوان  به  خورشیدی 
خراسان  جنوب  منطقه  در  تجدیدپذیر 
رضوی با هدف ایجاد اقتصاد پایدار محلی 

برای این شهرداری ها موافقت کردند.
وی افزود:  از دیگر اهداف این طرح، ایجاد 
درآمد پایدار برای دوره حداقل 20ساله در 
ماندگاری  و  منطقه  این  شهرداری های 
در  سرمایه گذاری  از  ناشی  کالن  سود 
حوزه انرژی های خورشیدی و جلوگیری 
از خروج منابع از منطقه است. مدیرعامل 
سازمان همیاری شهرداری های خراسان 
رضوی خاطرنشان کرد: هدفمند ساختن 
مدیریت  و  محلی  خرد  سرمایه های 
از  استفاده  با  سرگردان  سرمایه های 
راه اندازی نیروگاه  انرژی های تجدید پذیر 
نیز از  دیگر  اهداف  این طرح  خواهد 
بود.گفتنی است در این جلسه، شهرداران 
احداث  مدیریت جامع طرح  واگذاری  با 
دیگر   و   خورشیدی  نیروگاه های 
سازمان  به  تجدیدپذیر   انرژی های 
همیاری شهرداری های خراسان رضوی 

موافقت کردند. 
منابع  و  گذار  سرمایه  جذب  همچنین 
الزم برای احداث مجموعه نیروگاه های 
پروژه  این  اهداف  ترویج  و  تجدید  پذیر 
توسط شهرداری ها و جذب سرمایه های 
خرد و بومی با همکاری سازمان همیاری 
شهرداری ها  از دیگر  مصوبات  این  جلسه 

بود.

ساماندهی طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی
به  توجه  با  رضوی  خراسان  استاندار 
موانع  رفع  با  ثامن گفت:  بالتکلیفی طرح 
پیش روی این طرح، باید این معضل 20 

ساله مرتفع شود.
کل  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، 
نوسازی  طرح  راهبردی  شورای  جلسه 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی با حضور 
کل  رئیس  رضوی،  خراسان  استاندار 
دادگستری خراسان رضوی، شهردار مشهد 

و سایر اعضا در محل دفتر استاندار برگزار شد. 
در این جلسه بعد از ارائه نظرات دیگر اعضای 
شورای راهبردی طرح نوسازی بافت پیرامون 
رزم حسینی،  علیرضا  رضوی،  مطهر  حرم 
استاندار خراسان رضوی در سخنان کوتاهی بر 
رفع موانع بر سر راه این طرح تاکید کرد. وی 
افزود: باالخره باید بعد از 20 سال بالتکلیفی 
طرح ثامن و سرمایه گذارانی که منتظر تعیین 
تکلیف شدن این طرح مانده اند اتفاقات مثبتی 

را شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در 
به  مذکور  توقف طرح  این جلسه گفت:  ادامه 
مالکان و صاحبان حقوق مکتسبه ضرر و زیان 
عالی شهرسازی  لذا شورای  کرد،  وارد خواهد 

باید به این مسئله توجه داشته باشد.
از محدوده های  یکی  افزود:  غالمعلی صادقی 
مشهد  سرمایه گذاری  مهم  و  توجه  قابل 
این  است.  رضوی  مطهر  حرم  محدوده  در 
موضوع  فصل  و  حل  در  که  است  موضوعی 

طرح ثامن نباید ساده از آن گذشت.

با همکاری شهرداری ها 
صورت گرفت؛ 

نیـــروگاه   راه اندازی 
خورشـیدی در جنـوب  

خراسان رضوی

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

هر سوزنی که می زنید و 
زحمتی که در این مسیر 
متقبل می شوید، باخدا 
و خود حضرت رضا )ع( 
معامله  کنید تا انشااهلل 

در بن بست های 
حیات دنیوی و ُاخروی 

فریادرستان باشند
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خبر
ایران خودرو ، مسئول تشکیل کمیته راهبری معین های اقتصادی

آسیب شناسی طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی استان با 
حضور مدیران ارشد و معاونان دستگاه های اجرایی و معین های 
اقتصادی برگزیده استان در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و 

بخش خصوصی برگزار گردید.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت ایران 
خودرو خراسان در این جلسه حاضران به بیان دیدگاه ها و 
موانع اجرایی طرح های اقتصادی و فرهنگی پرداختند که 
 بر دو محور گردشگری و تامین منابع مالی متمرکز بود.

بیژن زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان 
و معین اقتصادی بخش احمدآباد ضمن تشکر از اقدامات 
ارزنده انجام شده در حوزه مثلث توسعه اقتصادی با بیان 
بسیاری  تالش های  اقتصادی  معین های  که  مسئله  این 
دستگاه های  حمایت  داده اند،  انجام  پروژه ها  احصاء  در 
 اجرایی از سرمایه گذاران بخش خصوصی را خواستار شد.

اقتصادی  توسعه  موضوع  به  رویکرد  و  نگاه  تغییر  وی   
تفکر  ایجاد  و  مسئولیت پذیری  بر  مبتنی  را  استان  در 
دانست. الزامی  مثلث  این  اضالع  تمام  در   استراتژیک 

 زاهدی فرد در ادامه افزود: تدوین کارت اهداف و برنامه اجرایی 
که زمانبندی مشخصی در به نتیجه رساندن موضوعات داشته 
باشد، می تواند در ایجاد این نوع تفکر موثر باشد چرا که حس 
 مسئولیت و پاسخگویی در متولیان امر ایجاد خواهد کرد.

رضا  پیشنهاد  با  موافقت  ضمن  جلسه  این  در  همچنین 
حسینی نماینده شرکت ایران خودرو خراسان در حوزه معین 
اقتصادی، مقرر گردید کمیته ای با عنوان »راهبری معین های 

اقتصادی« که بازوی اجرایی و شتاب دهنده فرآیند و مدل 
6 مرحله ای مثلث توسعه اقتصادی باشد ذیل نهاد اقتصاد 
 مقاومتی و با مشارکت معین های منتخب سازماندهی گردد. 
ساماندهی ارتباطات و پیگیری موانع و مشکالت معین ها 
و طرح های اقتصادی، برگزاری جلسات منظم با نمایندگان 
مجلس و ارائه بازخورد و گزارش اقدامات انجام شده، تجمیع 
و  اکتساب  قابل  مالی  منابع  و  ها  بودجه  بندی  اولویت  و 
تصمیم سازی برای نهاد اقتصاد مقاومتی درخصوص نحوه 
توزیع آنها، تدوین طرح استراتژیک توسعه متوازن در تمام 
شاخص های  سنجش  و  تدوین  استان،  مناطق  و  نواحی 

اقتصادی و فرهنگی مرتبط با اقدامات و طرح ها، یکسان 
اسناد  و  گزارشات  مطالعات،  نمودن  تخصصی  و  سازی 
باالدستی، شناسایی قوانین، رویه ها و مکانیسم های نیازمند 
اصالح و پیشنهاد و پیگیری از مراجع مربوطه، ارائه ارزیابی 
دوره  ای از عملکرد تمام سازمان ها و ارگان های ذیربط در طرح 
مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی به استانداری و نهاد اقتصاد 
مقاومتی از جمله محورهای اصلی تمرکز این کمیته خواهد بود 
که به درخواست ریاست نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، سازوکار 
و تدوین آیین نامه و پیشنهاد اعضای این کمیته نیز به شرکت 

ایران خودرو خراسان واگذار گردید.

جلیل رحیمی، نماینده تربت جام › تایباد‹ 
شورای  مجلس  در  آباد  صالح  و  باخرز 
اسالمی گفت: آبرسانی 5 روستای منطقه 
جام رود از جمله بشیر آباد در دستور کار 
دولت است و اینجانب از سال قبل موافقتم 
را با تصویب اعتبار الزم از محل اعتبارات 
در اختیار نماینده به وزارت نیرو اعالم کرده 
ام اما تاکنون پولی به آبفا پرداخت نشده 

است.
این  افزود:  رحیمی  جام جم  گزارش  به 
از محل مجتمع چشمه  آبرسانی  پروژه 
گل امسال انشااهلل انجام می شود    و   با 
پیگیری فرماندار و آبفای شهرستان نیاز 
روزانه آب این روستا و 11روستای دیگر 

شهرستان باتانکر تامین خواهد شد.
وی با تشکر از همراهی رسانه ها متذکر 
شد: زمانی برخی افراد اسم این روستا را  بر 
روی نقشه هم نمی توانستند پیدا  کنند با  
این حال مجموعه دولت و مجلس پیگیر 
حل مشکل گاز و آب و سایر خدمات این 

روستاها بوده و هستند.
ازای  به  اینجانب  کرد:  وی خاطرنشان 
هر سال خدمتم 6  روستا را با پیگیری 
و تالش و زحمات آبفا، آبرسانی کردم و 
انشاهلل اجازه نمی دهم فریاد بحق مردم 
روستاهای منطقه مابدون پاسخ بماند. این 
نماینده  ازمردم خواست بین دلسوزان و 
باشند و خود  قائل  فرصت طلبان فرق 
بیگانگان  ای  رسانه  درگیر فضاهای  را 

نکنند.
در  دارند  که  آنهایی  رحیمی  گفته  به 
خود  می ریزند  تمساح  اشک  ماهواره ها 
مسبب تحریم ها و بی پولی و فشار علیه 

مردم ما هستند.
 

استفاده از آب شرب در 
کشاورزی  بخش های 
در  آب  بحران  عامل 

فریمان 
مصرف آب شرب در بخش های کشاورزی 
و دامداری روستایی باعث بحران آب 
 شرب در شهرستان فریمان شده است.

موسی رضایی مدیر امور آب و فاضالب 
فریمان در گفتگو با جام جم و با اعالم این 
خبر افزود: در بسیاری از روستاها آب شرب 
به مصرف دام سنگین و سبک و طیور و 
 یا تولید محصوالت کشاورزی می رسد.

گفتنی است جلسه بررسی مشکالت آب 
شرب روستاهای کته شمشیر سفلی و 
علیا شهرستان با حضور معاون فرماندار 
و بخشدار قلندرآباد و مدیران حوزه آب و 

فاضالب برگزار شد.

روستا  5 به   آبرسانی 
در دستور کار

منجر  که  آزادگان  سطحی  چهار  تقاطع 
بلوار  شامل  بزرگ  محور  چهار  اتصال  به 
نمایشگاه به بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
بلوار امام علی )ع( به بلوار مهدیه و دو چپ گرد 
بلوار امام علی )ع( به سمت وکیل آباد و بلوار 
مهدیه به سمت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

است، تا سال آینده  به بهره برداري مي رسد.
به گزارش جام جم شروع این پروژه از یکم 
پیش  و  شده  آغاز  گذشته  سال  شهریور 
بینی می شود که در ابتدای سال آینده نیز 
به پایان برسد. همچنین در سال 99 پروژه 
غیر همسطح مجیدیه کلید می خورد و این دو 

پروژه همزمان با یکدیگر افتتاح خواهد شد.
و  خودرو  پارک  مشکل  رفع 
با  اتوبوسرانی  ناوگان  ساماندهی 

احداث پارکینگ آزادی
با توجه به تقاضای شهروندان برای استفاده 
از بوستان پارک ملت و کمبود پارکینگ در 
پایانه های  مشکالت  همچنین  محل،  این 
قرار  بوستان  مجاورت  در  که  اتوبوسرانی 
داشت، این طرح در دستور کار قرار گرفت. 

و  توقف  وجود  با  آزادی  اتوبوسرانی  پایانه 
تردد تعداد زیادی اتوبوس، برای شهروندان 
و افرادی که برای ورزش به بوستان مراجعه 
می کردند، آلودگی صوتی و محیطی ایجاد 
این  بر  تصمیم  اساس  همین  بر  می کرد، 
گرفته شد تا پارکینگ و پایانه اتوبوسرانی 

آزادی احداث شود.
 قرار است این پروژه در سه طبقه و سه هزار 
متر مربع زیربنا اجرایی شود و پارکینگ آن 
گنجایش حدود 600 خودرو را خواهد داشت. 
همچنین در طبقه منفی یک 35 اتوبوس 
جانمایی خواهد شد. در این پروژه حدود 12 
پله برقی و 10 آسانسور ایجاد خواهد شد. کل 
منابع در نظر گرفته شده برای این پروژه 180 
میلیارد تومان است و تا پایان سال جاری به 
بهره برداری خواهد رسید و تاکنون 57 درصد 

رشد فیزیکی داشته است.
کاهش ترافیک در بلوار وکیل آباد 
پل  تعریض  و  هندسی  اصالح  با 

مهندس پرتوی
این پروژه موجب افزایش عرض پل مهندس 

پرتوی در مسیر رفت و برگشت طرقبه و 
شاندیز به مشهد و بالعکس می شود که این 
اقدام منجر به کاهش بار ترافیکی و آلودگی 

می شود.
در حال حاضر عملیات تعریض این پروژه در 
مسیر برگشت همچنان در دست اقدام است. 
40 روز زمان برای اتمام این پروژه باقی مانده 
پایان  به  زودتر  که  می شود  پیش بینی  اما 
تعریض  و  هندسی  اصالح  عملیات  برسد. 
پل مهندس پرتوی در مسیر رفت حدود سه 
ماه و در مسیر برگشت حدود دو ماه به طول 
انجامید. گفتنی است که این پروژه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و بدون وقفه فعالیت 
خود را ادامه داده است. همچنین تاکنون 6 
هزار متر مربع فضای سبز در ضلع جنوبی و 

شمالی این پروژه ایجاد شده است.
ایستگاه جزیره ای میدان شهدا؛ 
کارگاه های  پیچیده ترین  از  یکی 

کشور
این پروژه یکی از پیچیده ترین کارگاه های 
کشور است که در میدان شهدا واقع شده و 

مشابه آن در کل کشور وجود ندارد.
این کارگاه از این حیث متفاوت است که دو 
ایستگاه در یک تراز به یک دیگرمی رسند و 
بر این اساس خط چهار و سه در آینده نزدیک 
در یک تراز متوقف شده و مسافران خود را 
سوارمی کنند که نظیر این اقدام را فقط در 

کشورهای چین و بارسلون شاهد هستیم.
گفتنی است تا یک ماه آینده 24 پروژه قابل 
افتتاح و آماده کلنگ زنی به مبلغ 684 میلیارد 

تومان به بهره برداری می رسد.
 این پروژه ها شامل بلوار کشاورز با اعتبار حدود 
15 میلیارد تومان، کندراه و کانال جمع آوری 
آب های سطحی بزرگراه آزادی )حدفاصل 
آزادی 133 تا 141( به همراه تعریض پل 
زرکش و ساماندهی ورودی روستای باغون 
آباد با اعتبار حدود هفت میلیارد تومان، بلوار 
رجایی در شهرک طرق حدود 3.5  شهید 
میلیارد تومان، پل کال امیرآباد با اعتبار حدود 
دو میلیارد تومان و فاز یک و دو تعریض پل 
آباد  بلوار وکیل  پرتویی و اصالح هندسی 

حدود 15 میلیارد تومان می شود.
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