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شهردار مشهد:
اندیشکده ها تالش کنند، تولیدات علمی تبدیل به بسته های اجرایی شود
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد؛مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد؛
به  مشهد  آشامیدنی  آب  درصد  به   مشهد  آشامیدنی  آب  درصد   8080   

فاضالب تبدیل می فاضالب تبدیل می شودشود

 :  استاندار
دستاوردهای انقالب برای نسل جدید تبیین شود 4

2



و  آب  ــرکــــت  شــ مـــدیـــرعـــامـــل 
فاضالب مشهد؛

آشــامــیــدنــی  آب  درصــــد   80  
تبدیل  فــاضــالب  بــه  مشهد 

می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
گفت: علیرغم نیاز شدید این کالنشهر به 
صرفه جویی در آب شرب، اکنون به دلیل 
ارزانی  فراهم نبودن برخی زیرساخت ها و 
آب، حدود 80 درصد آب به فاضالب تبدیل 

می شود. 
به گزارش جام جم، حسین اسماعیلیان 
در آیین پایانی "رویداد استارتاپی بازچرخانی 
آب در ساختمان"  که در محل مرکز علمی 
کــاربــردی خــانــه کــارگــر مشهد بــرگــزار شد 
افــزود: تبدیل شدن 80 درصــد آب شرب 
به فاضالب، سرمایه عظیمی را درگیر کرده 
فاضالب  نمی توانستیم  مــا  ــر  اگ و  ــت  اس
آب  اکــنــون  کنیم،  ساماندهی  را  مشهد 
آلــوده و از  250 حلقه چــاه مــورد استفاده، 
رده  خارج می شد. وی گفت: هم اکنون با 
از همه ظرفیت ها و ذخیره سد  استفاده 
مشهد  نیاز  مــورد  آب  تأمین  در  دوستی، 
مشکل داریــم در حالی که بــرای افق 1420 
مترمکعب  میلیون   400 ســاالنــه  مصرف 
است  شــده  پیش بینی  مشهد  ــرای  ب آب 
که طبق برنامه باید 100 میلیون مترمکعب 
شود؛  تأمین  آب  بازچرخانی  طریق  از  آن 
ضمن این که در مدیریت مصرف و منابع و 
فرهنگ استفاده از آب نیز باید تجدید نظر 
کنیم تا به آب به عنوان یک کاالی ارزشمند 
راه هــــای درســت  تــوجــه شـــود و  و حیاتی 
جامعه  در  آب  از  استفاده  و  صرفه جویی 
نهادینه شود که یکی از آن ها بازچرخانی و 

استفاده چند باره از آب است.
در  آب  بازچرخانی  استارتاپی  ــداد  روی دبیر 
حـــدود 70  ــت:  داشـ اظــهــار  نیز  ساختمان 
درصد آب هــای یک ساختمان مسکونی، 
است  بازچرخانی  قابل  و  خاکستری  آب 
آن ها می توان دوبــاره برای سیفون،  از  که 
آبــیــاری فــضــای ســبــز، درمـــان و شست و 
کـــرد. محمد امــیــر محرری  شــو اســتــفــاده 
اضافه کرد: در کالنشهری مثل مشهد، در 
آب  لیتر  از 450 میلیون  روز بیش  شبانه 
حدود  میزان  ایــن  از  که  می شود  مصرف 
337 میلیون لیتر، آب خاکستری و قابل 
بازچرخانی است. وی خاطرنشان کرد:  این 
هوشمند  استفاده  محورهای  با  رویـــداد 
خاکستری،  آب  از  اســتــفــاده  صنعت  در 
تجهیزات بهینه سازی مصرف آب، کاهش 
تجهیزات  پــکــیــج،  ــت  ــاخ س هــزیــنــه هــای 
ارائه  هوشمند  تصفیه های  و  آب  تصفیه 
شد که در نهایت 88 ایده از سراسر کشور 

دریافت گردید.

بــــرگــــزاری جــلــســه شــــورای 
هماهنگی ادارات مدیریت 

جهادکشاورزی نیشابور

ــان و مـــدیـــر  ــ ــ ــازم ــ ــ رئــــیــــس س ــاون  ــ ــعـ ــ مـ
جهادکشاورزی نیشابور از برگزاری جلسه 
شورای هماهنگی ادارات تابعه و وابسته 
بــا حــضــور مسئول دفتر  ایـــن مــدیــریــت 
نمایندگی ولی فقیه، مدیر جهادکشاورزی 
زبــرخــان، معاون فنی واجــرایــی، حراست، 
روسای ادارات شبکه دامپزشکی، تعاون 
ادارات  و  مــراکــز  روســـای  غله،  روســتــایــی، 
با هدف  اتــاق جلسات  ستادی در محل 

هماهنگی  بیشتر بین ادارات خبر داد.
ضــمــن  راد  ــد  ــنـ ــمـ ــرهـ فـ عـــلـــی  مـــحـــمـــد 
زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  گرامیداشت 
ما  گفت:  زن،  روز  منزلت  و  مقام  و  )س( 
دید  بــا  باید  تولید  امــر  متولی  عــنــوان  بــه 
ارز  ــذف  حـ بــه  نسبت  مثبت  نــگــرش  و 
آن دفاع کنیم و تمامی پیش  ترجیحی از 
جهادکشاورزی  وزارت  کاردر  این  نیاز های 

انجام پذیرفته است.
وی با اشاره به تخصصی شدن کارشناسان 
ــهــره وری که  ــزایـــش ضــریــب ب جــهــت افـ
افزود:برنامه ریزی  است  واقعی  نیاز  یک 
وافــزایــش بــهــره وری از اصـــول اصــلــی کار 
کمترین  مــا مــی بــاشــدو در حـــال حــاضــر 
را تولید کننده ومصرف کننده دارد  بهره 
کنندگان  وارد  متوجه  ســود  وبیشترین 

نهاده ها می باشد.
ــای جــدیــد و  ــده هـ ایـ از  بــا اســتــقــبــال  وی 
خالقیت و ابتکارات جهت کاهش حذف 
باید  مدیر  یک  کــرد:  تصریح  ترجیحی  ارز 
تمامی نکات پیرامون خود را رصد کند و 
با برنامه ریزی دقیق به افزایش بهره وری 

کمک کند.
مــعــاون فنی و اجــرایــی جــهــاد کــشــاورزی 
نیشابور با اشاره به طرح ارزیابی عملکرد 
اذعـــــان داشـــــت: طـــی 8 نــوبــت ارزیـــابـــی 
نیشابور  ــه  ــب رت مــیــانــگــیــن  شــهــرســتــان، 
بــیــن 5 تـــا6 در اســتــان مــی بــاشــد و جــزو 
شده ایم  ارزیــابــی  خــوب  شهرستان های 
نقاط  رفــع  و  شناسی  آســیــب  وجــلــســات 
واحــدهــای  و  ادارات  تمامی  بـــرای  ضعف 

ستادی برگزار شده است.
پایان این جلسه طبق مراسم تکریم  در 
و معارفه، با اهــدای لوح از زحمات جعفر 
تولیدات  اداره  ســابــق  رئــیــس  مسلمی 
دامی که به افتخار بازنشستگی نائل شده 
سابق  رئیس  صدیقی  رضــا  ومحمد  انــد 
مدیر  عنوان  به  که  بنایی  وزیــر  فنی  اداره 
جهادکشاورزی شهرستان زبرخان معرفی 
شده اند تقدیر و تکریم شد و طی حکمی 
علی مبارکی به عنوان رئیس اداره تولیدات 
دامی جهادکشاورزی نیشابور معرفی شد.

تعداد بیماران کرونایی بستری در مرکز درمانی قائم مشهد در 
چند روز گذشته از 1۹ مورد به 44 مورد رسیده است که نشانگر 

چرخش سریع بیماری در بین مردم است.
آموزشی پژوهشی درمانی قائم  گــزارش جام جم، مدیر مرکز  به 

)عج( از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم افزایش تعداد بیماران 
بستری کرونا در بیمارستان قائم مشهد پزشکی مشهد با اشاره 
به این که روزانــه 70 بیمار سرپایی به اورژانــس این بیمارستان 
مراجعه می کنند گفت: بیماران سرپایی مراجعه کننده به این 

مرکز افزایش قابل توجهی یافته اند، اما از عموم مردم درخواست 
می کنیم که در صورت بروز عالئم شبیه به سرماخوردگی به مراکز 
16 ساعته منتخب کرونا مراجعه کنند تا سایر بیماران بدحال با 

سرعت بیشتری خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

اســتــانــدار خــراســان رضـــوی بــر هــم افــزایــی و اســتــفــاده از همه 
ظرفیت ها برای گرامیداشت دهه فجر تاکید کرد.

بــه گـــزارش جــام جــم، اســتــانــدار خــراســان رضـــوی گــفــت: تبیین 
ــای اســـتـــانـــدار:  ــل ه ــس ــرای ن ــ ــی بـ ــالب ــق دســـتـــاوردهـــای مــهــم ان

که  شودجدید  تبیین  جدید  نسل  بــرای  انقالب  دستاوردهای 
با حفظ  اقدام ها  از مهم ترین  اند،  را ندیده  انقالب  ایام پیروزی 
ارزش های انقالبی است. یعقوبعلی نظری افزود: انقالب اسالمی 
با جوشش مردم پیروز شده و با حضور مردم به پیش رفته است 

و مسئوالن وظیفه دارند برای حرکت های مردمی زمینه سازی 
کنند. وی گفت: »ان شاء اهلل در 22 بهمن بار دیگر با حضور مردم 
قدرشناس و انقالبی استان جشن باشکوهی خواهیم گرفت و 

انسجام عملی خود را به رخ خواهیم کشید”.

 :  استاندار
دستاوردهای انقالب برای نسل جدید تبیین شود افزایش تعداد بیماران بستری کرونا در بیمارستان قائم مشهد
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خبرخبر

اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضویضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

اقتصادیاقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضویضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

سوی  از  جهان  کشور  رایــج 77  اسکناس  بــرگ  مجموعه ۹54 
واقف اهوازی به موزه سکه آستان قدس رضوی اهدا شد.

را با  ابراهیم دژگاهی معلم بازنشسته ای که دوران جوانی خود 
پیشه معلمی و در بحبوحه جنگ سپری کرده، اکنون در سن 64 
سالگی مشهد را گوشه ای امن برای گذران دوران بازنشستگی 

خود انتخاب کرده و مجاور حرم رضوی شده است.
موسی  بن  علی  الحجج  ثامن  به  نسبت  عمیقی  ارادت  که  او 
الرضا)ع( دارد، یکی از با ارزش ترین دارایی های زندگی اش یعنی 
۹54 برگ اسکناس رایج 77 کشور جهان که ماحصل 15 سال 

تالش است را روز گذشته تقدیم بارگاه منور رضوی کرد.
دژگاهی در خصوص انگیزه خود از اهدای این مجموعه ارزشمند 
گفت: این مجموعه یکی از با ارزش ترین داشته های زندگی من 
آن را در خور شان برای اهدا به ساحت  است و بر این اساس 

مقدس رضوی دانستم.
بنا به گفته وی تقال بــرای جــاودانــه بــودن انگیزه ایــن واقــف از 
جــمــع آوری ایــن مجموعه اســت کــه 15 ســال بـــرای آن وقــت و 
بـــدان دســت یافت  آنــچــه  امــا  کـــرده،  هزینه های بسیار صــرف 

جاودانگی در سایه عنایت اهل بیت)ع( بود.
آستان قــدس رضوی  مــوزه  این که  بیان  با  ــوازی  اهـ ایــن معلم 
گفت:  اســـت،  داشــتــه هــایــم  بهترین  تقدیم  بـــرای  جــا  بهترین 
با ارزش تــریــن  اسکناس های مخصوص  از  آنچه  ازیــن پس هر 

مجموعه داری را تهیه کنم قطعا به موزه رضوی اهدا خواهم کرد.
* مستندسازی مجموعه اهدایی

امـــور  ــول  ــئ مــس ــنـــاس  ــارشـ کـ زاده؛  شــــاهــــرودی  ــا  ــدرض ــم ــح م

به  اشـــاره  رضـــوی، ضمن  قــدس  آســتــان  مـــوزه  مستندنگاری 
چیدمان این مجموعه در 3 آلبوم با رعایت تقدم و تاخر تاریخی، 
نام کشور، بهاء اسمی و واحد پول، تاریخ انتشار، شرح تصاویر رو 
و پشت اسکناس، وضعیت کیفی، تعداد اوراق، شماره سریال و 
شماره کاتالوگ اسکناس ها را از جمله موارد رعایت شده در ثبت 

اسکناس های مجموعه اهدایی عنوان کرد.
وی کشورهای ماداگاسکار، ماالوی، مالزی، مکزیک، مغولستان، 
عمان،  شمالی،  کــره  نیجریه،  نیکاراگوئه،  میانمار،  موزامبیک، 

پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، قطر، رومانی، روسیه،

سوریه،  سوئیس،  ســوئــد،  ســوریــنــام،  النــکــا،  ســری  عربستان،   
تاجیکستان، تایلند، ترنس نیستریا، تونس، ترکیه، ترکمنستان، 
جمله  از  را  ازبکستان  آمریکا،  عربی،  متحده  امـــارات  اوکــرایــن، 
کشورهایی برشمرد که اسکناس آن در مجموعه اهدایی موجود 
اهدا  مجموعه  اسکناس  قدیمی ترین  زاده،  شاهرودی  اســت. 
شده را متعلق به کشور برزیل عنوان کرد که در فاصله سال های 

1۹56 تا 1۹58 میالدی چاپ و منتشر شده است.
وی تصریح کرد: اسکناس های ایران بیشترین تعداد را در بین 
اسکناس های این مجموعه داشته که در میان آنها یک جفت 
اسکناس 500 ریالی سری پانزدهم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با امضای مرتضی محّمدخان )وزیر امور اقتصادی و دارایی 
دولت ششم از 1372 تا 1374( و دکتر محسن نوربخش )رئیس 
 بانک مرکزی ایران در فاصله سال های 1373 تا 1382( موجود 

ّ
کل

است که به لحاظ داشتن دو فیلیگران )عالمت درون متن کاغذ 
مــی شــود( متفاوت شهید حسین  دیــده  نــور  در  که  اسکناس 
حائز  اسکناس  مجموعه داران  نظر  از  اهلل  دیگری  و  فهمیده 

اهمیت و ارزش است.
 * مستندنگاری قریب به 2 هزار 300برگ اسکناس

بــزرگ  مجموعه  دومــیــن  ــوق  ف ــده  ش مستندسازی  مجموعه 
ــاری، تفکیک، شــنــاســایــی و  ــ اســکــنــاس اســـت کــه در ســـال ج

مستندنگاری شده است.
دی ماه 13۹۹ نیز مجموعه ای بالغ بر 2 هزار 2۹2 برگ اسکناس های 
ایران و اسکناس های قدیمی مربوط به گابن، انگلستان، کویت و 

شوروی مستندسازی شده است.

معلم اهوازی 954 برگ اسکناس را به موزه آستان اهدا کرد

باید  اندیشکده ها  گفت:  مشهد  شــهــردار 
به  تبدیل  را  علمی  تــولــیــدات  کنند،  تــالش 

بسته های اجرایی کند.
ــزارش جـــام جــم ســیــد عــبــداهلل ارجــائــی  ــ بــه گ
انـــدیـــشـــکـــده  ــای  ــ ــضـ ــ اعـ ــا  ــ بـ نـــشـــســـت  در 
ارتباط  کــرد:  اظــهــار  شــهــری،  سیاست گذاری 
بین دانش و سیاست گذاری یکی از مسائل 
و  محلی  ملی،  حکومت های  تمامی  اساسی 

بین المللی است.
وی افزود: گسست فراوان بین این دو حوزه، 
زیرا نمی توان  رنج می دهد؛  را  از جوامع  برخی 
توقع داشت یک سیاست گذار دارای تمامی 
باید  بــاشــد.  ــود  خ جامعه  اداره  ــای  دانــش ه
تمامی  از  نو  و  پــاک  اندیشه های  اشــتــراک  با 

دانش ها، در سیاست گذاری استفاده کرد.
کارهایی  از  یکی  ــرد:  ک بیان  مشهد  شــهــردار 
اندیشکده ها  جمله  از  میانی  حلقه های  که 
می توانند انجام دهند، کمک به شکل گیری 
ایده و کم کردن فاصله بین جوامع علمی و 
امــروز  سیستم های  اســت.  سیاست گذاری 
حاکم بر جامعه ما نشان می دهد که در سطح 
دولت ها و پارلمان های محلی، تخصص های 
ــادی در  زیـ گــرایــش هــای  اول،  فـــردی شخص 
بــرنــامــه هــای مــیــان مــدت و رویــه هــای جــاری 
توجه  کرد:  تصریح  ارجائی  است.  کرده  ایجاد 
یک  شهرها  و  کشور  اداره  بــرای  جانبه  همه 
نیاز است، امروز به نظر می رسد که مرزهای 
جغرافیایی و دولت های مرکزی در ادبیات های 
با  شهرها  امـــروزه  نـــدارد.  جایگاهی  جهانی، 
یکدیگر ارتباط خوبی برقرار می کنند و کانون 

اصــلــی تــوجــه بــه حــســاب مــی آیــنــد. شــهــردار 
ــرد: زمــانــی، تــمــام نخبگان  کـ مشهد عــنــوان 
و  مــی کــردنــد  بـــازی  ملی  تیم های  در  ورزشـــی 
آوردگاه  بازی های المپیک و جام های جهانی 
امــروزه  اما  بــود،  اصلی، ورزش در سطح دنیا 
لیگ اروپا تراز باالتری از جام جهانی دارد؛ یعنی 
با  توانسته  شهر  یک  درون  در  باشگاه  یک 
مختلف  ملیت های  از  ستارگان  جــمــع آوری 
حرف اول را بزند و با هر تیم ملی که مسابقه 

می دهد، برنده باشد.
به  نیز  اقتصاد  عرصه  در  داد:  ادامـــه  ارجــائــی 
بین المللی  شرکت های  اســت،  گونه  همین 
پایه  کشورهای  ملی  اقتصادهای  بــر  بعضا 
حــوزه  در  روال  هستند.  چیره تر  گــذارشــون 
افراد  اســت؛  گونه  همین  به  نیز  دیپلماسی 

از مرز ملیت ها و جغرافیایی گذشته اند. 
در  و  اســت  گونه  نیز همین  رســانــه 

بــرخــی از کــشــورهــا خــط مــشــی آن 
کشور و قسمتی از دنیا را مشخص 

مــی کــنــنــد. شــهــرهــا نــیــز از ایــن 
قاعده مستثنی نیستند و 

اثرگذاری شان 
بـــــر کــســی 
پــوشــیــده 

نیست.
تاکید  وی 
ــر  کـــــــرد: اگـ
امــــــروز ما 
ــز  ــیـ ونـ در 

زنــــــــدگــــــــی 

که  می دادیم  را  اجــازه  این  خود  به  می کردیم 
از  صحبتی  آنجا  مختصات  و  شرایط  از  خــارج 
معماری و شهرسازی کنیم؟ آیا این امر شدنی 

بود؟
در  مرکزی  دال  کــرد:  اضافه  مشهد  شــهــردار 
کشور ما یک عنصر فرهنگی است. مشهد، 
فلسفه  کــه  اســت  )ع(  هشتم  امـــام  مضجع 
ذاتــی شکل گیری ایــن شهر اســت. مشهد 
آبادی  یک روستا نبوده که از پیوستن چند 
شکل بگیرد، بلکه یک باغ خصوصی بوده که 
در کمتر از 1300 سال تبدیل به یک ابر شهر 

شده است.
ــری رخ داده کــه شهر  گــفــت: چــه امـ ــی  ــائ ارج
مانند  شــهــرهــایــی  کــهــن  بـــرابـــر  در  مــشــهــد 
نیشابور و رادکان و... سرعت جمعیت پذیری 
فوق العاده ای را در خود دیده است؟ 
آیا چیزی جز  این عامل اصلی 
وجود حضرت رضا )ع( در این 

شهر است.
وی اظهار کرد: روح حاکم بر 
این شهر باید روح حاکم بر 
ســیــاســت گــذاری و 
علمی  ــع  ــوامـ جـ
بــــــــاشــــــــد کـــه 
ــر در  ــ ــ ــن ام ــ ــ ای
ــال حــاضــر  ــ حـ
کــمــتــر رخ 
می دهد. 

بدیهی  موضوعات  کوچک ترین  در  ــروزه  امـ
اختالف نظرات زیادی وجود دارد.

حاضر  حــال  در  داد:  ــه  ادامـ مشهد  شــهــردار 
در یــک مقوله بسیار ســـاده بــه اســم زائـــر و 
گــردشــگــر نــیــز اخــتــالف نــظــرهــای زیــــادی در 
نیازمند  رابــطــه  ایــن  در  دارد،  وجـــود  مشهد 
ارجائی  هستیم.  جــدی  گــیــری هــای  تصمیم 
کنند،  تالش  باید  اندیشکده ها  کــرد:  عنوان 
تولیدات علمی را تبدیل به بسته های اجرایی 
کند. خواهش من این است که به شهر خود 
جامع  طــرح  این که  بیان  با  وی  کنید.  کمک 
باید بازنگری شود؛ تصریح کرد: فرصت ایجاد 
طرح جامع پیش روی ما است. اما اگر باهم 
فاصله داشته باشیم این توسعه به شرق در 

مشهد، قاسم آباد دیگری را رقم می زند.
تولید  ــرد:  ــ ک خــاطــرنــشــان  مشهد  شـــهـــردار 
بسته های اجرایی و عملیاتی و برقراری ارتباط 
بین دانشگاه و حوزه اجرا )پیمانکاران، انبوه 
سازان و سرمایه گذاران( خروجی این جلسه 
هم  کنار  در  با  ما  کــرد:  اضافه  ارجــائــی  باشد. 
بودن و گفت وگوی منظم رشد خواهیم کرد. 
با  ارتباط خوبی  ما باید در عرصه اجــرا و علم 

یکدیگر داشته باشیم.
بــرای تشکیل  کــرد: در حــال حاضر  وی بیان 
سازمان سیما و منظر در تالش هستیم، در 
آیند.  کار  این زمینه باید معاونت ها نیز پای 
نیز  مشهد  بخشی  هــویــت  پــژوهــشــی  طــرح 

پیشنهاد خوبی است که باید به آن بپردازیم.

شهردار مشهد؛

اندیشکده ها تالش کنند، تولیدات علمی تبدیل به بسته های اجرایی شود

کل  اداره  ح »کــتــاب خــاتــون«  طــر
خراسان  عمومی  کتابخانه های 
تــحــقــق  راســـــتـــــای  در  رضـــــــوی 
و  رهــبــری  معظم  مــقــام  مطالبه 
براساس منظومه فکری ایشان 
استاندار  نشست   حاشیه  در 
مدیر  بانوان  با  رضــوی  خراسان 
ــت هــفــتــه  ــب ــاس ــن ــه م ــ ــان ب ــ ــت اســ
گرامیداشت روز زن و مقام مادر 

رونمایی شد. 
»کتاب  ح  طر جام جم،  گزارش  به 
کتابخانه های  کل  اداره  خاتون« 
ــان رضـــــوی در  ــراســ ــی خــ ــوم ــم ع
تــحــقــق مــطــالــبــه مقام  راســـتـــای 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
ــاس مــنــظــومــه فــکــری  ــ ــراس ــ ب و 
نشست  ــه  ــی ــاش ح در  ــان  ــشـ ایـ
یــعــقــوب عــلــی نــظــری، اســتــانــدار 
مدیر  بانوان  با  رضــوی  خراسان 
ــت هــفــتــه  ــب ــاس ــن ــه م ــ ــان ب ــ ــت اســ
 گرامیداشت روز زن و مقام مادر 

رونمایی شد. 
این نشست حجت االسالم  در 
ــر ســبــزیــان، مــدیــرکــل  ــب عــلــی اک
خراسان  عمومی  کتابخانه های 
تــبــریــک والدت  رضــــوی ضــمــن 
ــرت فــاطــمــه  ــضـ ــعــــادت حـ ــا ســ ــ ب
زهرا)س(، روز زن و گرامیداشت 
از  یکی  گفت:  مــادر  واالی  مقام 

جدی ترین و مهم ترین مسائل 
فرهنگی در منظومه فکری مقام 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
کــتــابــخــوانــی  کــتــاب و  مـــوضـــوع 
دهـــه   4 تــــأکــــیــــدات  و  اســــــت 
ــن مسئله و  بــر ای اخــیــر ایــشــان 
کتاب  خواندن  به  اهتمامشان 
ایــن  مــؤیــد  نــوجــوانــی  دوران  از 

مساله است.
ــل  ک اداره  رو  هـــمـــیـــن  از   
خراسان  عمومی  کتابخانه های 
رضوی به عنوان یکی از متولیان 
اصــلــی تــرویــج فــرهــنــگ کــتــاب و 
آن  بر  سعی  همیشه  کتابخوانی 
برنامه ها  ــزاری  ــرگ ب بــا  تــا  داشــتــه 
فرهنگی  متنوع  فعالیتهای  و 
ــازی و  ــ ــج ــ ــه م ــ کـــتـــاب مـــحـــور چ
ــوری ســهــم خـــود را در  ــض ــه ح چ
خانوار  سبد  به  کتاب  بــازگــردان 

در جامعه ایفا کند. 
جــمــلــه  از  کــــــرد:  تـــصـــریـــح  وی 
اقـــدامـــات انــجــام شـــده در ایــن 
ــزاری  ــرگــ ــ ــه ب ــ ــا مــــی تــــوان ب ــ ــت راســ
مــراســم هــای رونــمــایــی، نــقــد و  
حضور  با  کتاب  معرفی  و  بررسی 
عرصه  فــعــاالن  و  نــویــســنــدگــان 

کتاب اشاره کرد. 
هــمــچــنــیــن بـــه جــهــت مــعــرفــی 
بـــرای مطالعه  فــاخــر  کــتــاب هــای 
و تــرغــیــب جــامــعــه بــه ســمــت و 
اقدام  کتابخوانی  و  کتاب  سوی 
با  مطالعاتی  بسته  انــتــشــار  بــه 
موضوعات  بــا  کتاب ها  معرفی 
مــنــاســبــت هــای  در  و  مــتــفــاوت 
نموده  مذهبی  و  ملی  مختلف 

است. 
به  ادامـــه  در  سبزیان  اکبر  علی 
معظم  مـــقـــام  فــرمــایــش  بـــیـــان 

بر  مبنی  العالی(  رهبری)مدظله 
بسیار  کارهای  جمله  »از  این که 
ــان  ــردن زنـ ــ مــهــم کــتــابــخــوان کـ
پیدا  ابتکاری  شیوه  یک  اســت. 
ــرای ایـــن کـــه خــانــم هــای  ــ کــنــیــد ب
کنید.  کتابخوان  را  خانه  داخــل 
کتابخوانی  با  ما  زنان  متاسفانه 
ــزاران  ــ ــد، هـ ــ ــدارن ــ ــــس ن خــیــلــی ان
کتاب در بازار می آید و می رود اما 

این ها مطلع نمی شوند«.
بار  این  رو   از همین  افــزود:  وی 
ــر آن داشــتــه ایــم با  نــیــز ســعــی ب
مــقــام معظم  فــرمــایــش  ــوجــه  ت
مبنی  الــعــالــی(  رهــبــری)مــدظــلــه 
که  چیزهایی  از  »یکی  این که  بر 
احــتــایــج داریـــم  ــروز خیلی  امــ مــا 
ــرای  بـــرنـــامـــه هـــای مــطــالــعــاتــی بـ
ــای مــخــتــلــف اســـــت«،  ــرهـ ــشـ قـ
بــا  را  ــون«  ــ ــاتـ ــ خـ ــاب  ــ ــت ــ »ک ح  طـــــر

زنــــان و مــــــادران به  مــحــوریــت 
نسل  پرورش دهندگان  عنوان 
آینده این مرز و بوم در راستای 
لبیک گویی به این دغدغه مقام 
العالی(  رهبری)مدظله  معظم 

اجرا نمابیم.
ح  ــر ــ ط داشــــــــــت:  اظـــــهـــــار  وی 
ــون« بـــا مــحــوریــت  ــاتـ »کـــتـــاب خـ
ارائــــه بــســتــه هــای مــطــالــعــاتــی و 
ســیــرخــوانــدن ویــــژه بـــانـــوان و 
مادران خراسان رضوی از والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( تا پایان 
سال 1400 در کلیه کتابخانه های 
رضوی  خراسان  استان  عمومی 
به همت اداره کل کتابخانه های 
عـــمـــومـــی خــــراســــان رضــــــوی و 
ــور بــانــوان و  هــمــکــاری دفــتــر امـ
ــداری خــراســان  ــان خـــانـــواده اســت

رضوی برگزار می شود.
ــل کـــتـــابـــخـــانـــه هـــای  ــ ــرکـ ــ ــدیـ ــ مـ
پـــایـــان  در  خــــراســــان  عـــمـــومـــی 
برگزاری  با  کــرد  امــیــدواری  اظهار 
ــرای کــودکــان  ح هــای نــویــن بـ طــر
وفادارترین  عنوان  به  بانوان  و 
مخاطبان کتابخانه های عمومی 
در راستای ترویج فرهنگ کتاب 
شاهد  آیــنــده  در  کتابخوانی،  و 
سراسر  در  کــتــابــخــوان«  ــران  ــ »ای

جهان باشیم.

 در راستای تحقق مطالبه مقام معظم رهبری صورت گرفت ؛

ح »کتاب خاتون«  اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی  رونمایی از طر

با  رضــوی  خــراســان  گــاز  شرکت  مدیرعامل 
گاز  مصرف  مدیریت  کــه  مطلب  ایــن  بیان 
از  مصرف  اوج  روزهـــای  در  بــه ویــژه  طبیعی 
ــوردار اســـت گفت:  ــرخـ اهــمــیــت بــســیــاری بـ
باید  مــوضــوع  ــن  ایـ بیشتر  بـــازدهـــی  ــرای  ــ ب
فرهنگ مصرف صحیح را در بین مشترکان 

پرمصرف توسعه دهیم.
 حسن افتخاری در جلسه کمیته مدیریت 
مدیران،  حضور  با  که  شرکت  ایــن  مصرف 
گانه   10 روسای واحدهای ستادی و مناطق 
مرکزی  اداره  تعالی  سالن  محل  در  مشهد 
کارکنان  اقدامات  از  قدردانی  با  شد،  برگزار 
کمیته  اعــضــای  و  شــرکــت  ایـــن  در  شــاغــل 
و  ــازی  بهینه ســ گــفــت:  مــدیــریــت مــصــرف 
درون  در  باید  گازطبیعی  مصرف  مدیریت 
شرکت و بیرون سازمان با جدیت پیگیری 

و دنبال شود.
وی با بیان این مطلب که شرکت گاز استان 
خراسان رضوی در بهینه سازی تاسیسات 
پیشگام  بــایــد  اداری  ســاخــتــمــان هــای  و 
با  افــزود:  باشد  دولتی  دستگاه های  دیگر 
به  نسبت  مــی تــوان  منسجم  بــرنــامــه ریــزی 
سطح  در  ســـازی  بهینه  ح هـــای  طـــر ــرای  ــ اج

سازمان به بهترین شکل ممکن اقدام کرد.
افتخاری، موضوع مدیریت مصرف را بحث 
گفت:  و  کـــرد  ــوان  ــن ع ـــدی  واحـ ببین  مــهــم 
ــده وجــود  انــجــام شـ ــاوی  کــ بهینه  مــطــابــق 
متولی حوزه بهینه سازی در سازمان اقدام 
بسیار خوبی است که موجب نظارت دقیق 

بر فعالیت ها می شود.
مشترکان  مصرف  مدیریت  داد:  ادامــه  وی 
اهمیت  از  گاز  پرمصرف  مشترکان  ویژه  به 
ــرای بــازدهــی  ــ ــژه ای بـــرخـــوردار اســـت و ب ــ ویـ
بیشتر باید ضمن پرهیز از اقدامات پراکنده 

و بدون هدف، نسبت به اجرای برنامه های 
پرمصرف  مشترکان  اولــویــت  بــا  منسجم 

اقدام شود.
به  رضــوی  خراسان  گــاز  شرکت  مدیرعامل 
تشکیل  دبیرخانه کمیته نفت و گاز استان 
ذیل شورای انرژی در شرکت گاز استان هم 
این مهم فرصت خوبی  گفت:  کرد و  اشاره 
است تا نسبت به تعریف پروژه های مرتبط 
حوزه  متولی  سازمان های  دیگر  همکاری  با 
مصرف  بهینه سازی  ــدف  ه بــا  ــاز  گ و  نفت 

اقدام کنیم.

افــتــخــاری گــفــت: کــارکــنــان و خــانــواده هــای 
باید  گــاز خــراســان رضــوی  کــارکــنــان شرکت 
قدم  پیش  نیز  ســازی  فرهنگ  موضوع   در 
باشد. امسال در شرکت گاز استان پویش 
این  امیدواریم  و  شــده  آغــاز  همدلی  ــرژی  ان
ح در سال آینده به صورت کشوری برگزار  طر

شود.
مشترکان  بــا  منظم  جلسات  ــرگــزاری  ب وی 
ــه مــشــاوره به واحــدهــای تولیدی و  ، ارائ گــاز
نمایندگان  بــا  دوره ای  نشست  و  صنعتی 
بخش های مختلف را اقدامی مناسب برای 
توسعه فرهنگ مدیریت مصرف گاز عنوان 
ــرای ایــجــاد رفــاه و  کــرد و افـــزود: همه باید ب
از  مهم  ایــن  و  کنیم  تــالش  کشور  آسایش 
ح های بهینه  طریق مشارکت عمومی در طر

سازی ممکن می شود.
گفتنی است؛ در این نشست گزارش میزان 
ــاز خــراســان  مــشــارکــت کــارکــنــان شــرکــت گـ
ح  ــوی در پــویــش "انــــرژی هــمــدلــی"، طــر رضـ
اقــدامــات  و  مــوتــورخــانــه هــا  ــازی  ســ بهینه 
سازی  فرهنگ  حــوزه  در  تبلیغی  و  فرهنگی 
الزم  تصمیمات  و  ارائــه،  طبیعی  گاز  مصرف 

اتخاذ شد.

توسعه فرهنگ صحیح مصرف در بین مشترکان گاز ضروریست
تاکید مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
امام خمینی )ره(در کوى غم تو پایداریم، همه
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صاحب امتیاز: 
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران       
سرپرست استان خراسان رضوی: مریم خزاعی 

تحریریه شهرستانها: 021-44233511
 د  فتر سرپرستی استان خراسان رضوی: 

0513-8413401

خبر

برق  شرکت  خطوط  ح  طر مجری 
منطقه ای خراسان:

 طراحی دکل های اضطراری 
منطقه ای  بــرق  شرکت  در 

ــرق  ح خـــطـــوط شـــرکـــت ب ــر ــ مـــجـــری ط
خــصــوص  در  خـــراســـان  مــنــطــقــه ای 
ــراری عنوان  ــط طــراحــی دکــل هــای اض
کرد: زمان نصب این دکل حدود پنج 
تجهیزات  بـــدون  کــه  اســـت  ســاعــت 
نمود.  نصب  را  آن  مــی تــوان  خــاصــی 
تن   2 از  کمتر  نیز  مــزبــور  دکــل  وزن 

است. 
ــزارش جــام جــم ، محمدجواد  گـ ــه   ب  
صورت  اقــدامــات  به  اشــاره  با  وکیلی 
طراحی  بـــرای  شــرکــت  ایــن  در  گرفته 
ــرد:  ــار کـ ــهـ ــای اضــــطــــراری اظـ دکــــل هــ
که  مــشــکــالتــی  بــزرگــتــریــن  از  ــی  ــک ی
انتقال  خــطــوط  بـــهـــره بـــرداران  بعضا 
ــونـــد، ســقــوط  مـــی شـ مـــواجـــه  آن  بـــا 
تا  بعضا  آن  بازیابی  که  دکل هاست 
یک ماه زمان می برد و برق رسانی را با 

مشکل مواجه می کند. 
زمانی  مــوضــوع  ایــن  داد:  ادامـــه  وی 
که  حساسیت بیشتری پیدا می کند 
خط  بــهــره بــردار  حساسی  مشترکان 
باشند و نباید خللی در برق رسانی به 

آنان ایجاد شود. 
پیشتر  ــرد:  ــ کـ خــاطــرنــشــان  ــلــی  وکــی
ایــن مشکل  بــرای حل  بــرق  صنعت 
کــرده بود  ج اضــطــراری طراحی  بــر یک 
مــدت  و  داشــــت  سنگین  ــــی  وزن ــه  ک
در  ــود.  ب نیز طــوالنــی  آن  ــان نصب  زم
برای نصب  روز وقت  باید چند  واقع 
ج اضـــطـــراری صـــرف مــی شــد.  ایـــن بـــر
خط  بازیابی  ج  بــر ایــن  نصب  از  پــس 

هم چهار روز طول می کشید. 
ح خـــطـــوط شـــرکـــت بــرق  ــر ــ مـــجـــری ط
ــان تــصــریــح کـــرد:  ــراسـ مــنــطــقــه ای خـ
با  خــراســان  منطقه ای  بــرق  شــرکــت 
با  پــیــشــیــن  تــجــربــیــات  از  ــاده  ــف ــت اس
کرد  تالش  شده  انجام  پیگیری های 
بتواند  که  شود  گرفته  کار  به  روشــی 
بازیابی  را  خط  ساعت   24 از  کمتر  در 

کرده و برق رسانی انجام شود.
وی اضــافــه کـــرد: قـــــرارداد طــراحــی و 
با شرکت های  ج اضطراری  ساخت بر
حال  در  و  انجام  مشاور  و  پیمانکار 
 70 حــدود  آن  طراحی  عملیات  حاضر 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نکته  کــرد:  تصریح  وکیلی  مهندس   
بسیار مهم در این طراحی این است 
و  تجهیزات  و  اولــیــه  مـــواد  تــمــام  کــه 
دکل  طراحی  و  تکنولوژی  همچنین 
مــزبــور بــه صـــورت بــومــی و در ایــران 

انجام شده است.

خراسان  شهرسازی  و  راه  کــل  اداره  مدیرکل 
هزار  نیاز 70  مــورد  زمین  تاکنون  گفت:  رضــوی 
خراسان  در  مسکن  ملی  نهضت  طــرح  واحــد 
رضوی فراهم شده است و برای 50 هزار واحد 
دیگر باید تغییر کاربری داده شود یا الحاق به 

محدوده صورت گیرد
صفوی،  نــژاد  عبدالمجید  جام جم،  ــزارش  گ به 
گفت: تاکنون زمین مورد نیاز 70 هزار واحد طرح 
نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی فراهم 
شده است و برای 50 هزار واحد دیگر باید تغییر 
کاربری داده شود یا الحاق به محدوده صورت 
گیرد. وی در جلسه شورای مسکن شهرستان 
ــی مسکونی هیچ  اراض از لحاظ  افـــزود:  کاشمر 
 10 تا  و  نداریم  کاشمر  شهرستان  در  مشکلی 
سال آینده پیش بینی های الزم انجام شده اما 
چون مستثنیات متعلق به مالکان است باید 

تدابیر الزم اتخاذ شود.
وی اضافه کرد: هر چند سهمیه کاشمر در طرح 
نهضت ملی مسکن  2 هزار واحد بوده است 
تاکنون پنج هــزار نفر در این طرح ثبت نام  اما 
کرده اند که تا به امروز 2 هزار نفر واجد شرایط 

شناخته شدند.
خراسان  شهرسازی  و  راه  کــل  اداره  مدیرکل 
رضوی گفت: بر اساس ظرفیتی که ثبت نام و 
تایید نهایی شد اراضی مورد نیاز تامین خواهد 
شد به همین خاطر اگر کسانی که واجد شرایط 
تایید  ــرای  بـ را  مستندات  و  ــدارک  مــ هستند 
نهایی به موقع ارائه ندهند مجبور هستیم بر 
نژاد صفوی  را حذف کنیم.  آنها  اساس قانون 

افزود: خوشبختانه بسترهای الزم فراهم شده 
و همه دستگاه ها از جمله بانک ها در تامین 
شرایط مناسب و تسهیالت مورد نیاز برای طرح 

نهضت ملی مسکن مکلف شدند.
وی ادامه داد: براساس قانون تمام زمین هایی 
که در اختیار دستگاه ها و سازمان های مختلف 
قرار  استفاده  مورد  تاکنون  ولی  شده  گذاشته 

نگرفته است باید بازگردانده شود.
خراسان  شهرسازی  و  راه  کــل  اداره  مدیرکل 
رضوی گفت: حتی اگر خود مسکن و شهرسازی 
ــا مالکان  ب زمــیــن نــداشــتــه بــاشــد در نــهــایــت 
خصوصی توافق خواهیم کرد و زمین های مورد 

نیاز را خریداری و تامین می کنیم.
نژاد صفوی افزود: عالوه بر این که تمام واجدان 
شرایط می توانند برای طرح نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کنند مردان مجردی هم که سن باالی 

30 تا 40 سال دارند تا 20 بهمن می توانند در این 
تحویل  زمــان  در  البته  که  کنند  ثبت نام  طــرح 

واحد باید سند ازدواج خود را ارائه دهند.
وی اضافه کرد: سهم خراسان رضوی در طرح 
هزار  اول 200  سال  طی 2  مسکن  ملی  نهضت 
واحد بوده که تا روز گذشته بیش از 203 هزار نفر 
ثبت نام کرده اند که بخشی از آنها را افراد مجرد 

تشکیل می دهند.
فرماندار کاشمر هم در این جلسه گفت:برای 
ــرح نهضت ملی  ــورد نــیــاز طـ ــ تــامــیــن زمــیــن م
مسکن در این شهرستان همه ادارات مکلف 
شدند زمین های مازاد خود را اعالم کنند و اگر 
اداره ای کتمان و قصور کند مدعی خواهیم شد.

و  جانمایی  خصوص  در  افـــزود:  ساقی  مسلم 
اجـــرای طــرح نهضت ملی  ــرای  ب انتخاب زمین 
خواسته  شهرستان  در  متولیان  از  مسکن 

ــورت گــیــرد تــا مانند  شـــده کـــار کــارشــنــاســی صـ
و در  نگیرد  کــار عجله ای صــورت  مسکن مهر 

آینده با مشکل مواجه نشویم.
هالل احمر  امــدادی  پایگاه  در  کــرد:  اضافه  وی 
کاشمر معاون امداد مستقر شده و مخالف باز 
پس گیری آن برای ساخت مسکن هستیم و به 
صورت مکتوب هم اعالم می کنیم چون کاشمر 
بــه درونـــه دومــیــن گسل بــزرگ کشور نزدیک 
است و با توجه به زلزله خیزی منطقه به چنین 

ظرفیت هایی بیشتر نیازمند هستیم.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی هم در این نشست گفت: هر 
چند طی سال های گذشته زمین هایی به ادارات 
اما چون  و سازمان های مختلف واگــذار شده 
طی مدت سه سال بهره بردار اقدام به احداث 
ملی  سازمان  ضوابط  به  توجه  با  است  نکرده 
زمین و مسکن و ماده 12 تبصره یک بخشنامه 
بر  هستیم  مــوظــف  مسکن  جهش  نهضت 

مبنای قرارداد واگذاری زمین را بازگردانیم.
حدود  ســال 85  در  افـــزود:  نیا  ابراهیم  حجت 
13 هکتار زمین برای احداث پایگاه امدادی به 
هالل احمر کاشمر واگذار شده ولی متأسفانه 
تاکنون هیچ اقدامی جز احداث یک سوله در آن 

صورت نگرفته است.
وی ادامــه داد:در شرایط فعلی خواسته ایم که 
10 هکتار از زمین پایگاه امــدادی به هالل احمر 
کاشمر را برای اجرای طرح اقدام ملی بازگردانند 
که طبق قانون اگر انجام ندهیم تخلف کرده ایم 

و باید این اتفاق بیفتد

مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی خبر داد:
ح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی تامین اراضی 70 هزار واحد مسکونی طر

اجتماعی  مسئولیت پذیری  جایزه  اختتامیه  مراسم  در 
برنزی  تندیس  خراسان،  خودرو  ایران  شرکت  مدیریت، 

مسئولیت پذیری اجتماعی را اخذ کرد.
ایران خودرو خراسان،  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
مسئولیت پذیری  جــایــزه  پــایــانــی  آیــیــن   ،1400 6بــهــمــن 
در  ایــران  مدیریت  انجمن  توسط  مدیریت،  اجتماعی 
مراسم  این  در  شد.  برگزار  تهران  خاتم  همایش  سالن 
نماینده  تنها  عنوان  به  خراسان  خــودرو  ایــران  شرکت 
برنزی  تندیس  کسب  به  موفق  رضوی  خراسان  استان 

مسئولیت پذیری اجتماعی مدیریت شد.
ــران خـــودرو  ــ بــیــژن زاهــــدی فـــرد مــدیــر عــامــل شــرکــت ای
ــان در پـــی کــســب ایـــن مــوفــقــیــت گــفــت: همه  ــراسـ خـ
سازمان  جــاری  امــور  ابتدا  در  باید  مدیران  و  مسئوالن 
تدوین  و  تعریف  با  و  نموده  دقیق  ریــزی  برنامه  را  خود 
تفویض  با  را  امــور  انجام  مناسب  کــاری  هــای  سیستم 
با  آن  از  پس  و  نمایند  واگــذار  زیرمجموعه  به  اختیارات 
اجتماعی  های  مسئولیت  به  پیرامون  محیط  شناخت 

خود بپردازند.
کارکنان  از  اجتماعی  هــای  مسئولیت  داد:  ادامـــه  وی 
سازمان آغاز می شود و به مباحث محیط زیستی از قبیل 
خاک، آب و هوا را نیز شامل می شود اما این ها مباحث 
هم  مباحثی  ها  این  کنار  در  و  هستند  ای  شده  تعریف 

وجود دارد که نیاز به شناخت و برنامه ریزی دارد.
قابل  و  هستند  کیفی  مباحث  ایــن  از  خیلی  گفت:  وی 
اندازه گیری نیستند و می شود با تعریف سیستم هایی 
از قبیل همین برنامه ها با ارائه آمار و اطالعات در حوزه 

تا  کرد  ایجاد  اشتیاق  و  شور  اجتماعی  های  مسوولیت 
کشور  در  اجتماعی  هــای  مسوولیت  به  توجه  فرهنگ 

نهادینه شود.
ایران هرساله نسبت به اجرای فرآیند  انجمن مدیریت 
ارزیابی سازمان ها اقدام می نماید، ایران خودرو خراسان 
جایزه  دوره  ششمین  در  امــســال  ــار  ب نخستین  بـــرای 
و  داشت  حضور  مدیریت  اجتماعی  پذیری  مسئولیت 

توانست تندیس برنزی این رقابت را دریافت کند.
کمیته علمی راهبردی انجمن مدیریت ایران این جایزه 
ــازی مــدل کـــــــارول)Carol( مــورد  را بــر اســـاس بــومــی سـ
 5 از  متشکل  مــدل  ساختار  اســت.  داده  قــرار  ارزیــابــی 
معیار اصلی و 26 زیر معیار می باشد که معیارهای اصلی 
مدیریت  اجتماعی  مسئولیت   : از عبارتند  ارزیابی  این 
مسئولیت  اقتصادی،  و  مالی  هــای  مسئولیت  بنگاه، 
های  مسئولیت  اخالقی،  های  مسئولیت  قانونی،  های 
داوطلبانه و بشر دوستانه، که در این معیار ها فعالیت 
های شرکت ایران خودرو خراسان قابل توجه و مطلوب 

ارزیابی شده است.
از  کــــــدام  هـــیـــچ  دوره  ایـــــن  در  اســـــت  ذکـــــر  ــه  ــ ب الزم 
ــه کــســب لـــوح زریـــن جــایــزه  شــرکــت کــنــنــدگــان مــوفــق ب
مسئولیت اجتماعی نشدند و انجمن مدیریت ایران در 

این دوره تنها دو لوح نقره ای و برنزی اهدا کرد.

 ایران خودرو خراسان
 تندیس برنزی  مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد

jjj.تندیس برنزی ایران خودروjjj.تندیس برنزی ایران خودرو


