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رزمایش مواسات ،  همدلی و کمک مومنانه در ایران خودروی خراسان
یـک هـزار و 400 بسـته اقـام غذایی توسـط شـرکت 
ایـران خـودرو خراسـان بـرای توزیع بین اقشـار آسـیب 
دیـده از ویـروس کرونـا تهیه و برای توزیع ارسـال شـد. 
بـه گـزارش جـام جـم به نقـل از  روابـط عمومـی ایران 
خـودرو خراسـان؛  ششـم خـرداد 1399 همزمـان بـا 
حلـول مـاه شـوال؛ شـرکت ایـران خـودرو خراسـان ،  
پیـرو فرمایشـات مقام معظـم رهبری مدظلـه العالی در 
خصـوص دسـتگیری از نیازمندان و آسـیب دیـدگان از 
بیمـاری کوویـد19 در قالب رزمایش مواسـات ،  همدلی 
و کمـک مومنانـه ،  تعـداد 1400بسـته غذایـی به ارزش 
ریالـی بالـغ بر3میلیـارد و 500 میلیـون ریـال تهیـه و 
جهـت توزیع در مناطق حاشـیه ای مشـهد ارسـال شـد. 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور قاضـی زاده هاشـمی 
نماینـده مجلـس شـورای اسـامی ،  سـرهنگ دهقانی 

فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج سـپاه کمیـل و جمعی از 
مدیـران شـرکت ایـران خـودرو خراسـان برگـزار شـد ،  
مهنـدس زاهـدی فـرد مدیرعامـل ایـن شـرکت ضمن 
خیـر مقـدم بـه میهمانـان بـه بخشـی از فعالیت هـای 
شـرکت ایران خودرو خراسـان در حوزه مسـؤولیت های 
اجتماعـی اشـاره کـرد و گفـت: در سـال گذشـته یک و 
نیم میلیارد ریال به سـیل زدگان سیسـتان و بلوچسـتان 
جهـت سـاخت مدرسـه با گـروه صنعتـی ایـران خودرو 
همـکاری کردیـم و همچنیـن عـاوه بـر هـزار و 400 
بسـته ای کـه توزیـع می شـود کارکنـان ایـن شـرکت ،  
یـک میلیـارد ریـال از حقـوق خود را جهت مشـارکت در 
ایـن رزمایـش ملـی اختصاص داده انـد کـه در آینده نیز 
بسـته های تهیه شـده بـا این مبلـغ به دسـت نیازمندان 
خواهـد رسـید. وی مشـارکت ایـران خـودرو خراسـان 

در موضوعاتـی چـون تامیـن آب ،  رسـیدگی به مسـایل 
زیسـت محیطـی ،   رسـیدگی به امـور رفاهـی کارکنان 
و رشـد علمـی و فرهنگـی منطقـه را از دیگـر اقدامـات 
ایـن واحـد اقتصـادی در راسـتای عمـل بـه مسـؤولیت 
اجتماعی خود دانسـت. در بخشـی دیگر از این مراسـم ،  
قاضـی زاده هاشـمی نماینده مجلس شـورای اسـامی 
 ضمن تشـکر از اقدامات ایران خودرو خراسـان در حوزه 
مسـؤولیت های اجتماعـی گفـت: در پی شـیوع ویروس 
کرونـا و رکود اقتصادی بوجود آمده در اسـتان خراسـان 
رضـوی 53هـزار نفـر متقاضی بیمـه بیـکاری بودند که 
بـه لطـف اقداماتـی که شـرکت ایـران خودرو خراسـان 
انجـام داده کمتریـن آمـار مربـوط به منطقـه احمدآباد و 

حـوزه پیرامونی این شـرکت بوده اسـت. 
وی ادامـه داد: رزمایـش همدلـی و فرمـان رهبـر معظم 

انقـاب باعـث جذب حجـم کمکهای مردمی بسـیاری 
از سـوی مـردم شـد و گـروه صنعتـی ایـران خـودرو در 
تهـران و خراسـان رضـوی دنبالـه روی ایـن حرکـت 
شـدند.  سـرهنگ حسـین دهقانـی فرمانـده ناحیـه 
مقاومـت بسـیج سـپاه کمیـل بـه نقـش ایـن ارگان در 
رزمایـش مواسـات ،  همدلـی و کمـک مومنانـه اشـاره 
کـرد و افـزود: بـه منظور برقـراری عدالت ،  بـا همکاری 
سـایر ارگان هـای دخیل ،  پایگاه اطاعاتـی از نیازمندان 
و آسـیب دیـدگان بیمـاری کرونـا تشـکیل داده ایـم تـا 
کمـک هایـی از این دسـت را بصـورت عادالنـه در بین 

جامعـه هـدف توزیـع نماییم. 
 در پایـان مراسـم بسـته های تهیـه شـده جهـت توزیـع 
بیـن نیازمنـدان در مناطـق حاشـیه ای شـهر مشـهد و 

بخـش احمدآبـاد ارسـال شـد. 

خراسان رضوی
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 شهردار در بازدید از خطوط قطار شهری تاکید کرد؛

 از سوی آبفای مشهد؛
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وحدتی شبیری:

در های حرم مطهر رضوی به روی زائران 
آن حضرت با رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی بازگشایی شد 

 وصال دوباره شهـر 
با بوی بهشت



از سوی آبفای مشهد؛

عملیات انتقال آب به حرم با  موفقیت  پایان یافت

رئیس هیات مدیره برق منطقه ای خراسان تشریح کرد؛

اقدامات برق منطقه ای خراسان با هدف مبارزه  با کرونا
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت 
راستای  این شرکت در  اقدامات  تشریح 
پرداخت.  کرونا  ویروس  با   مبارزه 
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای خراسان مهندس 
رضا ریاحی در این خصوص اظهار کرد: 
پس از شیوع ویروس کرونا شرکت برق 
در  زیادی  اقدامات  خراسان  منطقه ای 
با این ویروس در سطح  راستای مبارزه 
شرکت در دستور کار قرار داد که ارزیابی ها 
توانسته محیط  می دهد ،  شرکت  نشان 
 امن و سالمی برای کارکنان فراهم آورد.  
گفت:  مذکور  اقدامات  تشریح  در  وی 
سم پاش  دستگاه   3 خرید  و  پیگیری 
شارژی ،  خرید مواد ضدعفونی محیطی 
و انسانی ،  آموزش پرسنل خدماتی نسبت 
به نحوه ضدعفونی محیط کاری و رعایت 
بهداشت فردی ،  تدوین و اجرای ضدعفونی 
منظم و یک ساعته دستان همکاران در 
نیروهای خدماتی ،   سطح شرکت توسط 
ضدعفونی  دوره ای  واجرای  برنامه ریزی 
روز   3 هر  شرکت  سطح    Fogging
پوستر  عدد   400 انتشار  و  مرتبه  یک 
آموزشی در سطح شرکت نمونه هایی از 
اقدامات شرکت برق منطقه ای خراسان 
است.   بوده  کرونا  ویروس  با  مبارزه   در 
اندازه گیری  کرد:  بیان  ریاحی  مهندس 
دمای بدن کارکنان در بدو ورود به شرکت 
به وسیله تب سنج دیجیتالی غیر تماسی و 
تهیه چک لیست روزانه همکاران جهت 
رعایت نکات بهداشتی در هنگام تعویض 
شیفت همکاران اپراتور نیز از جمله اقدامات 

مهم شرکت برای مبارزه با ویروس کرونا 
بوده است.  مهندس ریاحی با بیان اینکه 
برگزاری جلسه با معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و کارشناسان بهداشت 
محیط جهت دریافت پروتکل کنترل کرونا 
اقدام مهمی بود که شرکت برای حفظ 
بهداشت محیط در دستور کار قرار داد ،  افزود: 
همچنین برگزاری جلسه با معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت 
محیطی ،   و  انسانی  ضدعفونی  محلول 
مصوب  دستورالعمل  انتشار  و  دریافت 
دانشگاه علوم پزشکی و تدوین دستوالعمل 
و چک لیست ضدعفونی کلیه خودروهای 
سطح شرکت از دیگر تمهیدات شرکت برای 
 مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده است.  
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 
اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت 

گرفته تامین اقام بهداشتی فردی بوده که 
این اقام شامل ماسک فیلتردار ،  ماسک 
و  التکس  جراحی  دستکش  دوالیه ،  
می شود.   و شست وشو  عفونی  مواد ضد 
این ماده ضدعفونی کننده آب  بر  عاوه 
نیز جهت ضدعفونی تهیه گردید.   ژاول 
ایجاد مطب و مرکز معاینه همکاران 
در راستای مبارزه با ویروس کرونا 
مهندس ریاحی با بیان اینکه ایجاد مطب و 
مرکز معاینه و همچنین ارائه مشاوره های 
درمانی در محل باشگاه برق از اهم اقدامات 
ویروس  این  با  مبارزه  مسیر  در  شرکت 
اطاع رسانی  همچنین  گفت:  بوده ،  
و  اتوماسیون  طریق  از  کارکنان  به 
 پیامک نیز در دستور کار ما قرار گرفت.  
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 
با بیان اینکه برای سنجش میزان سامت 

همکاران تست غربال گری در سطح کشور 
معاونت  برای  آن  گزارش  و  انجام شد   
حقوقی ،  پشتیبانی و مجلس  و وزارت 
نیرو ارسال شد ،  تصریح کرد: غربال گری 
همکاران از طریق سیستم نظرسنجی در 2 
مرحله صورت گرفت که از کانال پیامک 
اداری به کارکنان  اتوماسیون  و سیستم 

شرکت اطاع رسانی شد. 
مهندس ریاحی اضافه کرد: اطاع رسانی و 
فرهنگ سازی در خصوص موارد بهداشتی 
از  بیماری کرونا  از  پیشگیری  در جهت 
طریق استند ،  مانیتورها و اطاع رسانی 
موارد بهداشتی در خصوص پیشگیری از 
بیماری کرونا از طریق اتوماسیون اداری 
نیز از فعالیت های دیگری است که شرکت 
برای مبارزه با ویروس کرونا به آن اهتمام 

ورزید. 
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بـا حفـر و تجهیـز یـک حلقـه چـاه بـه عمـق 
روسـتای  شـش  در  آب  بحـران  170متـر 

شهرسـتان مـرزی خـواف رفـع شـد. 
 بـه گـزارش جـام جـم  مدیرامـور آب و فاضاب 
خـواف جمعیـت سـاکن در این روسـتاها را  سـه 

هـزارو 369خانـوار اعـام کـرد. جواد سـاالری 
افـزود: ایـن تعـداد خانوار تحت پوشـش مجتمع 
آبرسـانی شـهید بهشـتی امور خواف می باشـند 
کـه بـا بحران آب مواجـه بودنـد.  وی گفت: حفر 
ایـن چـاه در پی بازدید مدیرعامل شـرکت آبفای 

خراسـان رضوی در سـال 98 در دسـتور کار قرار 
گرفـت  و در آسـتانه عیـد فطر وارد مدار شـد. وی 
دبـی ایـن منبع آبـی را 18لیتر برثانیـه اعا م کرد 
و اظهـار داشـت: برای اجـرای این پـروژه تامین 

آب 10میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت. 

  رفع بحران آب در 6 روستای مرزی خواف

حسـین اسـماعیلیان مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
مشـهد از اتمـام عملیـات انتقـال آب شـرب بهداشـتی بـه 
حـرم مطهرامـام رضا)ع(خبـرداد وگفـت: ایـن پـروژه مهم 
درایـام محدودیت هـای ترافیکـی کرونـا به طـول بیش از 2 

کیلومترباموفقیـت بـه اتمـام رسـید. 
بـه گـزارش جـام جـم بـه نقـل از دفتـر روابـط عمومـی 

مدیرعامل شـرکت آب وفاضاب مشـهد ضمـن اعام این 
مطلـب گفـت: آب شـرب حرم مطهـر رضـوی از چند نقطه 
تهیـه می شـود کـه یکـی از خطـوط اصلـی آن از 20 سـال 
گذشـته در خیابـان امـام رضـا )ع( اجرا شـده بود لـذا با توجه 
بـه فرسـودگی ایـن خـط و همچنین قـرار گرفتن در مسـیر 
بـی آر تـی اتوبـوس رانـی ،  در صورت بـروز هر گونـه اتفاق ،  

رفـع آن مشـکات زیـادی را بـرای شـرکت آب و فاضاب 
مشـهد فراهـم می سـاخت.  وی بـا بیـان این که از سـال 90 
قـرار بـر جابجایـی ایـن خـط بـود اظهار داشـت: بـا توجه به 
وجود مشـکات ترافیکـی در خیابان امام رضا)ع( پیشـنهاد 
اجـرای این خط از مسـیر دیگری داده شـده بـود اما طوالنی 
بـودن خـط ،  پـر هزینـه بـودن و بـاز هـم وجـود مشـکات 
ترافیکـی ،  اجـرای ایـن خـط را نیـز لغـو کـرد و درنهایـت از 
فرصـت بـه وجـود آمـده در پـی شـیوع کرونـا و همچنیـن  
لغـو تـردد اتوبوس هـا  ،  بسـته شـدن حـرم مطهـر رضوی و 
کاهـش رفـت و آمد در خیابـان امام رضا )ع(اسـتفاده کردیم 
و این طرح بزرگ اجرا شـد.  حسـین اسـماعیلیان در اراتباط 
بـا مشـخصات پروژه نیز افـزود: پس از اخـذ مجوزهای الزم 
اجـرای پـروژه خـط انتقـال آب به حرم مطهر بـه طول بیش 
از  2 کیلومترباهزینـه ای بالـغ بـر 45 میلیارد ریال  با اسـتفاده 
از لوله هـای 400 میلیمتـری چدنـی بـا اسـتحکام بیشـتراز 
منطقـه سـیدی بـه سـمت حـرم مطهـر و بـدون اتصـال به 
شـبکه های موجـود انتقـال آب بـا تاش های شـبانه روزی 

کار کنـان شـرکت آب مشـهد بـه اتمام رسـید. 

خبر

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی:
حرکت  رضوی  دانشگاه   رویکرد 

در مسیر تمدن  اسالمی است
رئیس دانشگاه علوم اسامی رضوی گفت: رویکرد 
فعالیت های علمی و پژوهشی این دانشگاه ،  حرکت 

در مسیر تحقق تمدن نوین اسامی است. 
به گزارش جام جم حجت االسام سید حسن وحدتی 
شبیری 7 خرداد ماه در دیدار رئیس سازمان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی از دانشگاه علوم اسامی 
رضوی ،  به تشریح مجموعه فعالیت ها و اقدامات این 
دانشگاه پرداخت.   رئیس دانشگاه علوم اسامی رضوی 
در این دیدار که با حضور معاونان و اعضای هیئت علمی 
این دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه در دو سال اخیر ،  
در دانشگاه علوم اسامی رضوی فعالیت ها و اقدامات 
متعددی صورت گرفته است که تحول در حوزه آموزش و 
پژوهش نخستین اقدام آن به شمار می رود ،  افزود: اولین 
حرکت در حوزه آموزشی ،  تأسیس واحد دانشگاه علوم 
اسامی رضوی ویژه خواهران با ارائه سه رشته تحصیلی 
در مقطع دکتری بود که بنا بر توسعه ساختاری و مکانی 
این مجموعه داریم.  وی ادامه داد: سعی بر این داریم که 
پژوهش های دانشگاهی را که تک نگاری است مجددا 
آغاز کنیم و در زمینه علمی ،  پژوهش های دانشگاه را به 

سمت تمدن سازی نوین اسامی هدایت کنیم. 
وحدتی شبیری خاطرنشان کرد: تأسیس مرکز تخصصی 
مطالعات وقف ،  نذر و زیارت ،  تأسیس مرکز مطالعات 
جهان اسام و تأسیس مرکز مطالعات راهبردی آینده 
دانشگاه علوم  پژوهشی  اقدامات  دیگر  از  پژوهشی 
اسامی رضوی به شمار می رود. وی بر لزوم تأسیس 
مدرسه اجتهاد تاکیدکرد و افزود: این مدرسه با هدف 
شناسایی افراد توانمند برای رسیدن به مرحله اجتهاد در 
رشته های مختلف تأسیس خواهد شد که طرح مکتوب 
آن تهیه شده است. رئیس دانشگاه علوم اسامی رضوی 
تربیت نیروی زبده برای حرم مطهر رضوی را یکی از 
تاکیدات تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد و گفت: 
تربیت مقدم بر تعلیم است لذا تربیت منبری و ُمبلغ برای 
حرم مطهر رضوی توسط دانشگاه علوم اسامی رضوی 
بسیار حائز اهمیت است که الحمدهلل کارهای خوبی در 

این زمینه صورت گرفته است. 

ــدم در  ــی گن ــد تضمین خری
ــوی  ــان رض خراس

مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: خرید 
در  روستایی  تعاون  شبکه  توسط  گندم  تضمینی 

خراسان رضوی آغاز شد. 
گفت:  جم  جام  با  گفتگو  در  مقدم  ناصری  ایرج 
خرید تضمینی گندم توسط شبکه تعاون روستایی 
خراسان رضوی با خرید 20 تن گندم تضمینی از 
آغاز  سرخس  شهرستان  در  گندم کار  کشاورزان 
شد.  وی افزود: قیمت پایه خرید تضمینی گندم 
هر  برای  ریال  هزار  جاری ،  25  زراعی  سال  در 
کیلوگرم تعیین شده است که این قیمت بر اساس 
پایه خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد 
افت غیرمفید است.  وی ادامه داد: خرید تضمینی 
از  استعام  اساس  بر  استان  کشاورزان  از  گندم 
انجام می شود  پهنه بندی جهاد کشاورزی  سامانه 
گندم  استان عملیات خرید  در  مرکز خرید  و 52 
را انجام می دهند.  مدیر تعاون روستایی در ادامه 
در خصوص خرید کلزا نیز گفت: تاکنون 450 تن 
دانه روغنی کلزا نیز توسط سه شهرستان خریداری 
شده است و عملیات خرید در سطح استان توسط 

16 مرکز خرید انجام می پذیرد. 



معـاون عمـران حمـل ونقـل وترافیـک شـهرداری مشـهد از 
آغـاز حفـاری تونـل خـط چهار قطار شـهری مشـهد در بهمن 

ماه امسـال خبـرداد.  
بـه گـزارش جـام جـم بـه نقـل از پایـگاه اطـاع رسـانی 
شـهرداری مشـهد ،  خلیـل اهلل کاظمـی درحاشـیه بازدیـد 
هیئـت مدیـره شـرکت قطـار شـهری مشـهد از محـل دپـو 
واجـرای شـفت ورودی دسـتگاه حفـار خـط چهـار و رونـد 
عملیـات احـداث خـط سـه قطارشـهری اظهـار کـرد: اجرای 
خـط چهـار قطـار شـهری مشـهد بـه طـول 14. 5 کیلومتر به 
عنـوان آخریـن خـط مربـوط بـه طـرح جامـع حمـل و نقـل 
شهرمشـهد اسـت کـه از انتهـای خیابـان مهرمـادر واقـع در 
 خواجـه ربیـع تـا شـهرک شـهید رجایـی اجـرا خواهـد شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه خـط چهـار در مسـیر خـود بـه خـط دو و 
سـه در میـدان شـهدا و حـرم مطهـر نیـز متصـل می شـود ،  
افـزود: مجوزهـای الزم بـرای احـداث ایـن خـط از شـورای 
اخـذ و کلنـگ  اسـامی شـهر و سـپس وزارت کشـور 
عملیـات اجرایـی آن سـال گذشـته بـه صـورت رسـمی بـا 
 حضـور معـاون اول رئیـس جمهـور به زمین زده شـده اسـت. 
ترافیـک شـهرداری  و  نقـل  و  معـاون عمـران ،  حمـل 
مشـهد بیـان کـرد: قـرارداد رسـمی اجـرای پـروژه خـط 
بـه  امسـال  اردیبهشـت  قطـار شـهری مشـهد ،   چهـار 
ورود  شـفت  آماده سـازی  عملیـات  و  ابـاغ  پیمانـکار 
دسـتگاه حفـاری بـرای حفـر تونـل ایـن خـط در زمینـی بـه 
 مسـاحت 2. 5 هکتـار در خیابـان مهـر مـادر آغاز شـده اسـت. 
کاظمـی بـا بیـان اینکـه طـی هفـت الـی هشـت مـاه 
آینـده شـفت ورودی تونـل خـط چهـار آمـاده و بهمـن مـاه 
دسـتگاه مکانیـزه حفـاری در ایـن محـل مسـتقر خواهـد 

شـد ،  خاطرنشـان کـرد: طبـق برنامه ریزی هـای انجـام 
شـده ،  حفـر تونـل مسـیر14. 5 کیلومتـری خـط چهـار قطـار 
 شـهری حـدود 3. 5 تـا چهـار سـال به طـول خواهـد انجامید. 
وی اضافـه کـرد: در کنـار برنامـه ریـزی برای حفـر تونل خط 
چهـار ،  اکنـون عملیـات اجرایـی اتصـال خط سـه بـه خط دو 
قطـار شـهری و همچنیـن اتصال این خطوط بـه حرم مطهر با 
 تکمیل 5. 5 کیلومتر ازخط سـه در فاز اول در حال انجام اسـت. 
معـاون عمـران ،  حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری مشـهد 
تصریح کرد: در حال حاضر برای اتصال خط سـه به خط دو در 
میدان شـهدا درحال ایجاد یک لوپ در خیابان توحید هسـتیم 
تـا قطارهـای خط سـه بتوانند به خط دو وارد شـوند و همچنین 
خط سـه نیز از طریق میدان شـهدا به ایسـتگاه باب الجواد)ع( 
حـرم مطهرمتصـل و سـپس با عبور از ایسـتگاه میدان بسـیج 
 بـه پایانـه مسـافربری امـام رضـا)ع( دسترسـی ایجـاد کنند. 
کاظمـی عنـوان کـرد: بـرای بهـره بـرداری از 5. 5 کیلومتـر 

فـاز اول خـط سـه قطـار شـهری ،  قـراردادی بـه مبلـغ 
هـزار و 200 میلیـارد تومـان بـرای سـاخت سـه ایسـتگاه 
از هفـت ایسـتگاه واقـع در ایـن مسـیر و سـازه های جانبـی 
امضـاء و بـرای اجـرا بـه قـرارگاه خاتـم االنبیـا)ص( ابـاغ 
 شـده کـه ایـن مبلـغ غیـر از هزینـه حفـر تونـل اسـت. 
وی ادامـه داد: همچنیـن مصوبـه تامیـن مبلغـی حـدود 
64 میلیـون یـورو بـرای خریـد تجهیـزات مـورد نیـاز جهـت 
بهـره بـرداری از 5. 5 کیلومتـر فـاز اول خـط سـه قطـار 
 شـهری از شـورای اسـامی شـهر مشـهد اخذ شـده اسـت . 
معـاون عمـران حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری مشـهد با 
اشـاره بـه اینکه اکنون درحـال انعقاد قـرارداد خرید تجهیزات 
سـیگنالینگ برای این مسـیر هسـتیم بیان کـرد: امیدواریم با 
برنامه ریزی انجام شـده در سـال 1400 ،  شـاهد بهره برداری 
از 5. 5 کیلومتـر خـط سـه و اتصـال ایـن خـط به حـرم مطهر و 

همچنیـن بـه خـط یک و دو در میدان شـهدا باشـیم. 

معـاون هماهنگـی و مدیریـت امـور زائـران اسـتانداری 
خراسـان رضـوی گفـت: نخسـتین جلسـه سـتاد اربعیـن 
خراسـان رضـوی در سـال 99 بـه منظور برنامـه ریزی برای 
هرچـه بهتـر برگزار شـدن مراسـم با شـکوه اربعین امسـال 

برگـزار شـد. 
بـه گـزارش  جـام جـم بـه نقـل  از اداره کل روابـط عمومـی 
اسـتانداری خراسـان رضـوی ،  محمـد صادق براتـی اظهار 
کرد: سـتاد اربعین این اسـتان 14 پیشـنهاد به سـتاد مرکزی 
اربعیـن ارائـه کرده اسـت کـه منتظر تصویب آن ها هسـتیم. 
وی افـزود: بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا امـکان برگزاری 
جلسـات سـتاد اربعین در سـه ماه گذشـته وجود نداشـت اما 

تـاش می شـود ایـن وقفه بـه خوبی جبران شـود. 
معـاون هماهنگـی و مدیریـت امـور زائـران اسـتانداری 

خراسـان رضـوی گفـت: اعـزام زائـران به صـورت گروهی 
و کاروانـی یکـی از راهکارهای مهمی اسـت که مشـکات 

سـال 98 را برطـرف می کنـد. 
براتـی بیـان کـرد: سـال گذشـته بـا هماهنگـی نمایندگـی 
وزارت امـور خارجـه و سرکنسـول های ایران در کشـورهای 
افغانسـتان و پاکسـتان در حـوزه پشـتیبانی از زائـران غیـر 
ایرانـی خـوب عمل کردیم و امیدواریم امسـال بهتر از سـال 
گذشـته تـاش کنیـم.  معـاون هماهنگـی و مدیریـت امور 
زائـران اسـتانداری خراسـان رضـوی تصریـح کـرد: حضور 
زائریـن غیـر ایرانـی در کشـورمان یکـی از دالیـل پذیرش 
اسـتان خراسـان رضـوی بعنـوان اسـتان هـدف در سـتاد 
مرکـزی اربعیـن کشـور بـود. براتی خاطرنشـان کـرد: طرح 
اعـزام کاروانـی زائـران غیـر ایرانـی از مبـدا تـا حـدودی در 

سـال گذشـته اجرایـی شـد که امسـال کمیته اتبـاع خارجی 
تـاش می کنـد کـه ایـن طـرح بـه شـکل کامل  تـری اجرا 

شـود. 
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه وجـود بیمـاری کرونـا ضرورت 
بـرای  الزم  مراقبت هـای  و  تمهیـدات  مواکـب  دارد ،  
غربالگـری و پایش هـای اولیـه بـه منظـور کنتـرل بیماری 
کرونـا را بیندیشـند. معـاون هماهنگـی و مدیریـت امـور 
زائـران اسـتانداری خراسـان رضـوی بـا بیان اینکـه ناوگان 
ریلـی آمادگـی دارد که نسـبت بـه حمل و نقل زائـران ایرانی 
و غیـر ایرانـی اقـدام نماید ،  گفت: در سـال گذشـته بخشـی 
از ایـن نـاوگان بکار گرفته شـد و امسـال ایـن آمادگی وجود 

دارد کـه ایـن ظرفیـت افزایـش یابد. 
براتـی بیـان کـرد: مباحـث فرهنگـی در مراسـم اربعیـن 
حسـینی یکی از پایه های اساسـی این حرکت عظیم اسـت 
کـه در سـال گذشـته اقداماتـی صـورت گرفـت اما بـا توجه 
بـه ظرفیت هـای اسـتان توقعات در این حوزه بیشـتر اسـت.  
وی بـا اشـاره بـه اینکه آسـتان قـدس رضوی در پشـتیبانی 
از زائـران غیـر ایرانـی و ارائـه خدمـات در مراسـم اربعیـن 
حسـینی بسـیار خـوب عمـل کـرد کـه جـای تقدیـر دارد ،  
افـزود: بـه دسـتور تولیـت محتـرم آسـتان قـدس رضـوی ،  
مراحـل سـاخت زائرسـرا در مـرز میرجـاوه از سـال گذشـته 
آغـاز و قـرار شـد در ایـن محل بـه زائران غیـر ایرانی خدمت 
رسـانی شـود امـا رونـد سـاخت به کنـدی پیش مـی رود که 
امیدواریـم مجموعـه آسـتان قـدس نسـبت بـه تکمیل آن 

پیگیری داشـته باشـد. 

حفاری تونل خط 4 قطار شهری مشهد از بهمن 99

14 پیشنهاد  ستاد اربعین خراسان رضوی  ،  در انتظار تصویب

ــتی ــبانه روزی بهزیس  فعالیت ش
 در پیشگیری از اعتیاد

کل  اداره  پیشـگیری  و  توسـعه  امـور  معـاون 
فعالیـت  از  رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی 
متجاهـر  معتـادان  نگهـداری  مرکـز   11
بـا  رضـوی  خراسـان  در  آسـیب  وکاهـش 
 پذیـرش ماهانـه 2هـزار و 500  نفـر خبـرداد. 
حسـین تنهـا طلـب ،  معـاون امـور توسـعه و 
پیشـگیری اداره کل بهزیسـتی خراسـان رضـوی 
در گفـت وگـو بـا جـام جـم اظهارداشـت: حـوزه 
بهزیسـتی خراسـان رضوی در سـال 98 در بحث 
معتـادان متجاهـر اقـدام بـه جمـع آوری معتادان 
کـرده و در بحـث نگهـداری نیـز با توجـه به وجود 
11 مرکـز نگهـداری معتـادان متجاهـر در شـهر 
مشـهد کـه یک مرکـز ویژه بانوان اسـت ،  معتادان 
متجاهـر را در ایـن مراکز پذیرش و پس از اقدامات 
درمانـی ،  پیگیری هایـی در خصـوص ارتبـاط بـا 
 خانـواده و اشـتغال ،  مشـاوره های روانشـناختی و 
مهارت هـای  زندگـی ،  نه گفتـن بـه اعتیـاد آن هـا  

است.   داشـته 
وی افـزود: بـه صـورت ماهانـه 2500 نفـر در 
مراکـز معتـادان متجاهـر نگهـداری شـده اند کـه 
پـس از درمـان تـا مدتی بخـش پیگیری اشـتغال 
مراکـز تـا مدتـی ایـن افـراد را تحت پوشـش قرار 
می دهـد و افـرادی کـه تمایـل بـه پـاک بـودن و 
اشـتغال داشـته باشـند بـه مراکـز توانمند سـازی 
می شـوند.  معرفـی  اعتیـاد  پذیـری  جامعـه   و 
تنهـا طلـب تصریـح کـرد: در ایـن مراکـز معتادی 
 کـه تـرک کـرده پـس از 6 مـاه بـه وی خدمـات 
 می دهنـد و بـرای بحـث اشـتغال وی پیگیـری 
مـی شـود البتـه خـود افـراد نیـز بایـد هـر روز از 
مرکـز خـارج و بـه دنبال اشـتغال بر اسـاس حرفه 

و هنـر خـود باشـد. 
 هـر روز تـا ظرفیت 30 نفر در مراکـز جامعه پذیری 
بهزیسـتی پذیـرش داریـم و پـس از اشـتغال تـا 6 
مـاه دیگـر می تواننـد در ایـن مرکز مسـتقر باشـند 
و در ازای آن مبلغـی بـه عنـوان کمـک هزینـه بـه 
مرکـز پرداخـت می کننـد و اگر اشـتغال مقرر نشـد 
بـه مـدت یکسـال می تواننـد در مرکـز بمانند. وی 
عنوان کرد: در مراکز کاهش آسـیب سـال گذشـته 
عاوه بر 11 مرکزی که در سـطح اسـتان داشـتیم ،  
10 مرکز در مشـهد و یک مرکز در نیشـابور سـعی 
کردیـم بـه مراکـز سـرپناه شـبانه نیز اضافـه کنیم 
و بـر ایـن اسـاس یـک مرکـز شـبانه بـا ظرفیـت 
 40 نفـر را در شهرسـتان سـبزوار افتتـاح کردیـم. 
کل  اداره  پیشـگیری  و  توسـعه  امـور  معـاون 
معتـادان  گفـت:  رضـوی  خراسـان  بهزیسـتی 
متجاهـر و معتـادان کارتـن خـواب بـه مراکـز 
تـرک اعتیـاد مـاده 16 کـه می رونـد دوره کوتاهی 
همچنـان  بایـد  آن  از  پـس  و  می گذراننـد  را 
حمایت هـای درمانـی و روانـی را داشـته باشـند.  
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 
خراسان رضوی

دوبیت براي امام رضا)ع(:
کودکي من از این صحن به آن صحن گذشت آقاجان

مثل پروانه اي در باد رها آقاجان
با همان لهجه پاک پدري مي گویم 
حسن کردیقربون کفتراي صحن رضا آقاجان 

خبر



نـکات  رعایـت  بـه  شـــهروندان 
حمـل   از  استـــفاده  در  بهداشـــتی 
اسـت تقدیـر  قابـل  عمومـی   ونقـل 

شـهردار مشـهد ،  بـا اشـاره بـه فعال شـدن 
خطـوط قطـار شـهری و عـادی شـدن 
در  اتوبوسـرانی  نـاوگان  سـرویس دهی 
تمامـی خطـوط گفـت: مراقبـت و خـود 
کنترلـی شـهروندان در توقـف و کاهـش 
شـیوع ویـروس کرونـا از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بـه گـزارش جـام جـم  به 
نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی شـهرداری 
مشـهد ،  محمدرضـا کائـی در حاشـیه 
بازدیـد از نحـوه سـرویس دهـی خطـوط 
قطـار شـهری و رعایـت فاصلـه گـذاری 
اجتماعـی و پروتکل هـای بهداشـتی در 
ویـروس  شـیوع  از  پیشـگیری  راسـتای 
کرونـا کـه بـا حضـور فرمانـدار ،  رئیـس 
و  ونقـل  حمـل  عمـران ،   کمیسـیون 
ترافیـک شـورای شـهر و معـاون شـهردار 
در ایـن حـوزه انجـام شـد ،  اظهـار کـرد: 

 براسـاس تصمیـم شـورای شـهر مشـهد از 
سه شـنبه 6 خـرداد مـاه ، خطـوط قطـار 
شـهری پـس از حـدود دو مـاه تعطیلـی بـه 
دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا ،  مجـدد آغـاز 

بـه کار کردنـد. 
نحـوه  از  بازدیـد  بـرای  افـزود:  وی 
پروتکل هـای  رعایـت  و  خدمات دهـی 
بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی در 
سـرویس دهی بـه شـهروندان ،  بـه همـراه 
فرماندار مشـهد و رئیس کمیسـیون عمران 
و حمـل ونقـل وترافیـک شـورای اسـامی 
شـهر در ایسـتگاه های خـط یـک و دو قطار 
شـهری حضـور پیدا کردیم که خوشـبختانه 
شـاهد رعایـت اصـول بهداشـتی و فاصلـه 
 گذاری اجتماعی توسـط شـهروندان بودیم. 
شـهردار مشـهد بیـان کـرد: امیدواریـم بـا 
توجـه بـه عـادی شـدن سـاعت سـرویس 
دهـی خطـوط قطـار شـهری ،  شـهروندان 
همـکاری خـوب خـود را در رعایـت فاصلـه 
گـذاری اجتماعـی و اسـتفاده از ماسـک 

و دسـتکش در بهـره گیـری از نـاوگان 
دهنـد.  ادامـه  عمومـی  ونقـل   حمـل 
کائـی خاطرنشـان کـرد: همـکاران مـا در 
نـاوگان اتوبوسـرانی و قطـار شـهری در حد 
امـکان بـه شـهروندان فاقد ماسـک کمک 
خواهنـد کـرد و از ورود افـراد بـدون ماسـک 
بـه واگن  هـای قطـار ممانعـت خواهـد شـد 
شـهروندان  خودکنترلـی  و  رعایـت  امـا 

خودشـان  سـامتی  حفـظ  راسـتای  در 
اسـت.  برخـوردار  بیشـتری  اهمیـت   از 
گفتنـی اسـت کـه سـرویس دهـی خطوط 
قطـار شـهری مشـهد از تاریـخ 25 اسـفند 
98 تـا پنـج خـرداد 99 بـرای پیشـگیری از 
شـیوع ویـروس کرونـا متوقف شـده بود که 
با مصوبه شـورای اسـامی شـهر از 6 خرداد 
مجـدد فعالیـت خـود را از سـر خواهدگرفت. 

 شهردار در بازدید از خطوط قطار شهری تاکید کرد؛

اهمیت مراقبت  های بهداشتی  در توقف شیوع کرونا

سازمان کتابخانه ها ،  موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی به عنوان یکی از مراکز فرهنگی ،  علمی و 
پژوهشی تاثیرگذار در منطقه به شمار می رود که با دارا 
بودن 56 کتابخانه در مشهد و سایر شهرهای کشور ،  
یکی ازغنی ترین کتابخانه های جهان اسام بوده و 
 نقش مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه کشور ایفا می کند. 
به گزارش جام جم کتابخانه امام رضا)ع( بیرجندیکی 
کتابخانه ها ،   سازمان  به  وابسته  کتابخانه های  از 
موزه ها و مرکز استان آستان قدس رضوی است که 
اکبریه  باغ  از  قسمتی  در  سال 1381  خرداد  هشتم 
قدس  آستان  توسط  دارد  فرهنگی  کاربری  که 
رضوی طراحی و در فضایی به مساحت 2100 متر 
مربع با زیر بنای 880 متر مربع در دو طبقه افتتاح و 
 در اختیار دوستداران کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.  
به  تا  است  بهانه ای  کتابخانه  این  تاسیس  سالگرد 
 دستاوردهای این مجموعه طی یک سال اخیر بپردازیم. 
120 هزار مراجعه طی یک سال این کتابخانه به گفته 
مسئول آن خانم زهرا خسروی یکی از شلوغترین مراکز 
مطالعاتی در بیرجند به شمار می رود که هر روزه پذیرای 
ارشد ،   کارشناسی  کارشناسی ،  کاردانی ،  دانشجویان 
آزمون ،   شرکت کنندگان  و  دبیرستانی  دانش آموزان 
 زنان خانه دار و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است. 

دیگر  به  نسبت  را  رضا)ع(  امام  کتابخانه  منابع  وی 
غنی تر  بیرجند  شهرستان  عمومی  کتابخانه های 
کتاب ها  به  آزاد  دسترسی  شیوه ی  و   کرده  عنوان 
را یکی  آموزش عالی  و واقع شدن در مسیر مراکز 
 از علل شلوغی کتابخانه  امام رضا )ع(بیان می کند. 
کتابخانه بیرجند طی سال 98 پذیرای بیش از 120 هزار 
مراجع از مقاطع سنی مختلف بوده و تاکنون توانسته است نیاز 
 مراجعان خود را در مقاطع تحصیلی مختلف مرتفع سازد. 
یک  اعضاء  تعداد  عضو   300 و  23هزار  بر  افزون 
باشد  خدماتی  و  کارکردها  بیانگر  می تواند  کتابخانه 
می شود.  ارائه  مراجعان  به  مجموعه  آن  توسط   که 
کتابخانه آستان قدس رضوی در شهرستان بیرجند 
عضو   300 و  هزار   23 بر  افزون   98 سال  پایان  تا 
می شود.   افزوده  آنان  تعداد  بر  همچنان  که   داشته 
خسروی در این زمینه می گوید: »طی سال 98 ،  یک هزار 
188 عضو جدید به مجموعه اعضاء این کتابخانه افزوده 
است که ازاین تعداد 124 نفر به مناسبت های مختلف به 
 صورت رایگان عضو و یا عضویت آنان تمدید شده است. «

به روزرسانی منابع  یکی از اقدامات مراکز فرهنگی 
مطالعاتی  منـــابع  تامــین  کتابخانه ها ،  همچون 
است.   مجموعه  آن  به  مراجعه کنندگان  نیاز   مورد 
 700 و  بر52هزار  افزون  مجموعه ای  به  خسروی 

نسخه  و 800  هزار   6 از  بیش  و   چاپی  منابع  جلد 
نشریه  عنوان   30 و  شنیداری  و  دیداری  منابع 
این کتابخانه اشاره دارد که در دسترس  ادواری در 
است.  گرفته  قرار  کتابخوانی  و  کتاب   دوستداران 
طی یک ساله گذشته ،  56هزار و 430نسخه کتاب و 3 هزار 
و 571 نرم افزار نیز توسط اعضای کتابخانه امام رضا)ع( 
بیرجند به امانت گرفته شده و 67 هزار و 557 نسخه کتاب  
 نیز در تاالرهای این کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفته است. 
نمایشگاه های  برپایی  فرهنگی  فعالیت های 
و  خدمات  معرفی  آموزشی  کارگاه های  و  مناسبتی 
گروه های  بازدید  امکان  ایجاد  و  کتابخانه ای  منابع 
جمله  از  کتابخانه ،  گوناگون  بخش های  از  مختلف 
خدمات دیگری است که در راستای افزایش فرهنگ 
 کتابخوانی به مراجعان این کتابخانه ارائه شده است. 
اجرای  بیرجند طی سال 98 ،  امام رضا)ع(  کتابخانه 
استفاده  آموزشی  کارگاه  کتاب ، 27  زنگ  برنامه   54
از کتابخانه ،  برپایی 9 ایستگاه مطالعه و روزآمدسازی 
برگ   550 اسکن  محروم ،  مراکز  در  منابع  ماهانه 
سند مربوط به خراسان جنوبی ، برگزاری 41مسابقه 
عنوان   51 برپایی  مختلف ،  عناوین  به  کتابخوانی 
نمایشگاه موضوعی کتاب و نرم افزار و اهدای 500 
نسخه کتاب به آموزش و پرورش عشایر استان را در 
 کارنامه فعالیت های فرهنگی خود به ثبت رسانده است. 
اما آنچه در این مقال ذکر شد تنها بخش کوچکی از گستره 
 خدمات این کتابخانه رضوی برای مراجعان آن است. 
گفتنی است این کتابخانه با برخورداری از بخش های 
گوناگون همچون تاالر مطالعه قفسه باز ، تاالر مطبوعات ،  
واحد امانت کتاب و منابع دیداری و شنیداری ،  واحد 
اینترنت و . . .  همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 
 7:15 تا 19:30 در خدمت اهل ادب و فرهنگ قرار دارد. 
الزم به ذکر است ،  کتابخانه امام رضا)ع( بیرجند زیرنظر 
معاونت امور کتابخانه های وابسته سازمان کتابخانه ها ،  
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به نشانی: 
خیابان معلم ، میدان مادر ، جنب میراث فرهنگی فعالیت 

می کند. 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

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:  

051-38413401
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یعقوبی خبر داد؛
بازگشایی بوستان های مشهد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در گفت 
بازگشایی  با  همزمان  گفت:  جم  جام  با   وگو 
رستوران ها و حرم مطهر رضوی، اماکن عمومی نیز 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال بازگشایی 
و  بوستان ها  تمامی  حاضر  حال  در  که  هستند 

پارک های سطح شهر مشهد بازگشایی شده اند.
مهدی یعقوبی در خصوص بازگشایی بوستان ها و 
پارک های سطح شهر مشهد، بیان کرد: با توجه به 
اینکه این فضاها محیط باز هستند با اعام ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، بعد از حدود 2 ماه بازگشایی 
بازی  آبخوری ها، وسایل  شد.همچنین مقرر شده 
قرار  استفاده  مورد  بدن سازی  وسایل  و  کودکان 
نگیرند. معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در 
ادامه افزود: معتقدیم با توجه به فرهنگ سازی های 
صورت گرفته، مردم نیز در رعایت مسائل بهداشتی 
و استفاده از ماسک و وسایل حفاظت شخصی با 
ما همکاری کنند. همچنین از تجمعات و بازی های 
گروهی در پارک ها توسط نگهبانان پارک ممانعت 

به عمل خواهد آمد.

هادی عطارزاده طوسی مطرح کرد؛
در  فرماندهـی  چـراغ  نصـب 

شـهری  معابـر 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: چراغ فرماندهی و چراغ فانوس عابر 
پیاده در تقاطع خیابان عبادی و مجلسی و همچنین 
چراغ چشمک زن در خیابان گلستان 6 و در مقابل 

دادگاه انقاب مشهد نصب شد.
در  طوسی  عطارزاده  هادی  جم  جام  گزارش  به 
شهری  معابر  در  فرماندهی  چراغ  نصب  خصوص 
بیان کرد: این اقدام نقش تاثیرگذاری در کنترل بار 
ترافیکی معابر و سهولت تردد شهروندان ایفا می کند. 
وی ادامه داد: این چراغ باعث افزایش ضریب ایمنی 
تردد، کاهش تصادفات و انضباط بخشی به حرکت 
خودروها و عابران پیاده می شود.مدیرعامل سازمان 
حمل  و نقل و ترافیک شهری مشهد عنوان کرد: 
با توجه به اختاالت ترافیکی در زمان پیک تردد 
وسایل نقلیه در تقاطع خیابان عبادی و مجلسی و 
همچنین بی نظمی های موجود در این محدوده، به 
نظر می رسد نصب چراغ فرماندهی می تواند از حجم 
مشکات بکاهد. عطارزاده طوسی خاطرنشان کرد: 
با نصب این تجهیزات و رعایت فرامین و قوانین 
راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش تراکم ترافیک 
در میادین، تقاطع ها، باال بردن ایمنی عابران پیاده و 

خودروها خواهیم بود.

رئیس پلیس راه تایباد خبر داد؛
مرگ 2 نفر در حادثه رانندگی

با  گفت وگو  در  تایباد  شهرستان  راه  پلیس  رئیس 
جام جم گفت: 2 نفر بر اثر واژگونی خودرو در محور 
مشهدریزه - خیرآباد در این شهرستان جان خود را 

از دست دادند.
ساعت  کرد:  اظهار  یزدانی نیا  عباسعلی  سرهنگ 
15 روز سه شنبه طی گزارشی مبنی بر واژگونی 
خیرآباد-  محور  در   405 خودروی  دستگاه  یک 
مشهدریزه بافاصله تیم های پلیس و امداد به محل 
از  این حادثه پس  در  داد:  ادامه  اعزام شدند. وی 
واژگون شدن خودرو راننده که جوانی 18 ساله بود، 
در دم جان باخت و یکی از سرنشینان که کودکی 6 
ساله بود به بیمارستان منتقل شد و متاسفانه بر اثر 

شدت جراحات جان خود را از دست داد.

نگاهی به عملکرد کتابخانه  امام رضا)ع( بیرجند


