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پروژه های تامین آب سال پروژه های تامین آب سال 14011401  
مشهد تدوین شدمشهد تدوین شد
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روز  بزرگداشت  مراسم  یکمین  و  بیست 
و  ناشران  اندیشی  هم  و  چاپ  صنعت  ملی 
دست اندرکاران حوزه نشر خراسان رضوی روز 

22 آذر برگزار می شود.

بیست و یکمین مراسم بزرگداشت روز ملی 
و  پیشکسوتان  از  تجلیل  و  چاپ  صنعت 
فعاالن عرصه صنعت چاپ خراسان رضوی و 
هم اندیشی ناشران و دست اندرکاران حوزه 

وزارت  فرهنگی  امور  معاون  حضور  با  نشر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی روز 

دوشنبه 22 آذر برگزار می شود.

بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ خراسان رضوی
سه شنبه   23   آذر 1400   شماره 6104

خبر

معــاون امــور جوانــان جمعیت هــالل احمر 
خراســان رضــوی گفــت: 58 مــورد فعالیــت 
توســط اعضــا جوانان هــالل احمر خراســان 
رضوی به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو 

در شعب استان انجام شد.
زاده  معیــن  علیرضــا  جام جــم  گــزارش  بــه 
بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: 16 اذر  بــه یاد ســه 
رژیــم  بــه  اعتــراض  هنــگام  کــه  دانشــجو 
ســتم شــاهی  در دانشــگاه تهــران کشــته 
و  شــد  نامگــذاری  دانشــجو  روز  شــدند 
توســط  متنوعــی  فعالیت هــای  ســاله  هــر 
اعضــای کانون هــای دانشــجویی و جوانــان 
هــالل احمــر در ایــن روز انجــام می شــود.
وی بــا اشــاره بــه این کــه 8هــزار نفــر از اعضــا 
از  جوانــان  و  دانشــجویی  کانون هــای 
دانشــجو  روز  گرامیداشــت  اقدامــات 
بهره مند شدند،  اظهار داشت:  ارسال پیام 
تبریک، فعالیت هــای مرتبط با تولید محتوا 
و نشــر آن در فضای مجــازی، تجلیل از اعضا 
کانون هــای دانشــجویی، تجدیــد میثــاق بــا 
شــهدا، جلســه هــم اندیشــی بــا کانون های 
دانشــجویی و .. از مهم تریــن فعالیت هــای 

انجام شــده در این روز بوده است.

رفع تصرف ۱۳ هزار مترمربع 
از اراضی ملی فریمان

بــا  گفــت:  فریمــان  جهادکشــاورزی  مدیــر 
حکم و اجرای دســتور دادســتان دادســرای 
عمومــی و انقــالب این شهرســتان، بیش از 
۱۳ هــزار مترمربــع از اراضــی ملــی رفــع تصرف 

شد.
به گزارش جام جم علی کاظمی افزود: حدود 
۶۰۰ مترمربــع نیز که ســاخت و ســاز غیرمجاز 
در آن صــورت گرفتــه بــود بــا حضــور نیــروی 
انتظامــی و نیرو هــای یــگان حفاظــت قلــع و 

قمع و به وضع ســابق اعاده شد.
به گفته وی، گشــت های شــبانه روزی یگان 
حفاظــت در ۱۸۸ هــزار هکتــار از اراضــی ملــی 
شهرســتان فریمــان هرگونــه تخلــف را رصد 
و بــا هماهنگــی محاکــم قضایــی و نیــروی 

انتظامی اعمال قانون می کند.

اقتصادیاقتصادی2

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

پروژه های تامین آب سال 1401 مشهد تدوین شد
فاضالب  و  آب  شرکت  آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
مشهد گفت: با توجه به برگزاری جلسه مشترک پایداری و 
 ، ارتقای کیفی آب با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
تدوین  مشهد  کالنشهر   1401 سال  آب  تامین  پروژه های 

شد. 
به گزارش جام جم سید حسن آقایی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: در این جلسه پروژه اجرای خطوط جمع آوری چاه ها 

به میزان 15 کیلومتر با اعتبار 500 میلیارد ریال، پروژه حفر و 
تجهیز و جابجایی 50 حلقه چاه با اعتبار 1750 میلیارد ریال، 
تکمیل مخازن به حجم 90 هزار مترمکعب و احداث مخازن 
جدید به حجم 68 هزار متر مکعب با اعتبار 750 میلیارد 
ریال، پروژه کیفی سازی و بهسازی 10 حلقه چاه با اعتبار 600 
میلیارد ریال و اصالح شبکه توزیع آب به میزان 100 کیلومتر 
ح و مورد موافقت قرار گرفت. با اعتبار 1200 میلیارد ریال مطر

به  اشاره  با  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  پست   مجری 
پیشرفت 95 درصدی پروژه بهینه سازی پست جنگل عنوان 

کرد: مبلغ قرارداد این پروژه 35 میلیارد ریال است. 
به گزارش جام جم  هادی عابدزاده با اشاره به اقدامات شرکت 
در بهینه سازی پست 20/132 کیلوولت جنگل اظهار کرد: این 
پروژه با هدف تامین برق مطمئن و     پایدار مشترکان منطقه 
کیلوولت   20 خروجی های  وضعیت  بهینه سازی  صورت  به 
پست جنگل و جایگزینی ریکلوزرهای قدیمی 20 کیلوولت با 

فیدرهای جدید و همچنین اصالح اتاق کنترل قدیمی پست 
انجام شد. 

کنترل  ادامه داد: این پروژه شامل احداث ساختمان  وی 
و فیدرخانه 20 کیلوولت و همچنین خرید تابلوهای کنترل 
و حفاظت است. عابدزاده خاطرنشان کرد: تمام عملیات 
ساختمانی انجام شده، تجهیزات آن نیز خریداری و نصب 
گردیده است و عملیات تست و راه اندازی، تحویل و تحول 

پست در حال انجام است.

شرکت  آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
و  شش  اجرای  از  مشهد  فاضالب  و  آب 
برای  شرب  آب  انتقال  خط  کیلومتر  نیم 

روستاهای مجتمع شیرحصار خبر داد. 
با  آقایی  حسن  سید  جام جم  گزارش  به 
اعالم این خبر بیان کرد: مجتمع روستایی 
 ، شیرحصار روستاهای  شامل  شیرحصار 
آباد،  عباس  گرگ ها،  فتح آباد  آباد،  پری 

در  مهرآباد  و  علیمو  چشمه  کمینگران، 
 7 از  که  می باشد  مشهد  غرب  شمال 
کیلومتر شبکه آب شرب برنامه ریزی شده 
برای آبرسانی به این روستاها، شش و نیم 

کیلومتر آن اجرا شده است.
 وی با اشاره به این که مجتمع مذکور دارای 
1000 نفر جمعیت دارد  بر  بالغ  300 خانوار و 
احداث  اجرایی  عملیات  داشت:  اظهار 

این  برای  نیز  شیرآالت  حوضچه  باب   8
روستاها در حال انجام است که تاکنون 5 

باب آن احداث گردیده است.
ح را تأمین آب   آقایی هدف از اجرای این طر
برای مردم  پایدار  و  شرب بهداشتی سالم 
تاکنون  افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه  این 
مجتمع  در  نیز  دسترسی  جاده  متر   350

شیرحصار احداث شده است.

عرضه هایما عرضه هایما S5S5 جدید مجهز به گیربکس شش سرعته اتوماتیک  جدید مجهز به گیربکس شش سرعته اتوماتیک 

به  مجهــز   S5 هــایــمــا  جــدیــد   محصــول 
ـــــرعــتــه اتــومــاتــیــک  گــیــربــکــس شـــش ســـ

) ۶AT( بــه  زودی بــه بـــازار عــرضــه خواهد 
شد که مهم ترین تغییرات این محصــول 

ارتقای قــوای محرکه و گیربکس است.
به گــزارش روابــط عمومی ایــران خــودروی 
 S5 خـــراســـان  گــیــربــکــس جــدیــد  هــایــمــا
تولید شرکت پــاورتــک، یکی از بهترین و 
اتوماتیک  گیربکس های  باکیفیت ترین 
ــتــم شــــش ســرعــتــه  ـــ بــــــوده واز ســیــســـ
مناسب ترین  و  بهترین  کــه  اتــومــاتــیــک 
ــط جــــادهــــای و  ــ ــرای ــرای شــ ــ ــ ــتــم ب ـــ ســیــســـ
ــی بـــــــــــازار ایـــــران بـــه شــــــــمــار  ـــ ـــ آب و هــوای

می رود،برخورداراست.
ــزارش پــس از حضور  ــ ــر اســـاس ایـــن گ ب
گروه  ایــران،  در  محصوالت  هایما  موفق 
این  ارتقای  برنامــه  ایرانخودرو،  صنعتــی 
محصوالت از جمله S7 و S5 را در دســتور 

کار قرار داد.
 در چند مــاه گذشــته نیز نســخه جدید 
S7 به نام S7پــالس به بازار عرضه شــد و 
خوشبختانه مورد اســتقبال مشتریان و 
بازار قرار گرفت و  در مجموعه موتور این 
عملکرد  منظــر  از  ارتقاهایی  نیز  خــودرو 
صورت گرفته است که  با توجه به شــرایط 
گرفته،  ــورت  ارتــقــای ص بــا  ــران،  ایـ بنزین 

ــی مــوتــور  ـــ ــــوان وزنـــ مــیــــــــزان عــمــلــکــرد و ت
ارتقا یافته و اســتهالک آن کاهش یافته 

اســت.
بر  اطمینــان  قابلیت  باالترین   همچنین 
ایجاد  محصول  ایــن  محرکه  قـــوای  روی 

شده است. 
در ایـــن گـــــزارش آمــــده اســـت کـــه ســایــر 
تغییرات مکانیکی صورت گرفته در  هایما 
اتوماتیک  گیربکس  بــه  مجهز   S5
ــه اســــت و  ــت ــرع ـــــش س شـــ
مــجــمــوعــه هــای 

ــو چــــپ،  ــ ــل ــو راســــــــت و جــ ــ ــل پــــلــــوس جــ
، فیلتر هـــوا و  ، رادیـــاتـــور دســــــــتــه مـــوتـــور
و  ــزوز  ــ اگـ دوم  و  اول  کــاتــالــیــســــــــت هــای 
ســوئیچ چراغ ترمز عقــب در این محصول 

تغییر یافته است. 
در ادامــــــــه ایــن خبر بــه تغییرات صــورت 
گرفتــه در زمینه تزئینات محصول اشــاره 
شــده اســت کــه بــه صــورت ویـــژه  در ایــن 
محصول، روکــش صندلی ها و رودری هــا 
تغییر یافته و نیز کالیپرهای ترمز به رنگ 
آمپر  ــده، ضمن ایــن کــه جلوی  قرمز درآمـ

خودرو نیز تغییر یافته است.
هــمــچــنــیــن  در زمــیــنــه خـــدمـــات پـــس از 
و  نیــاز  ــورد  مـ قطعــات  تــمــامــی  ــروش،  فــ
قطعات یدکی ایــن محصول در دسترس 
اســت و با شبکه گسترده خدمات پس 
کیفیت ترین  ــا  ب ایـــرانـــخـــودرو  فـــروش  از 

خدمات به مشــتریان ارائه خواهد شد.

اجرای خط انتقال آب برای روستاهای مجتمع شیرحصار

58 فعالیــت بــه مناســبت روز 
دانشــجو توســط  جوانان هالل 

احمر خراسان عملیاتی شد

مجری پست های انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان: 

پروژه بهینه سازی پست جنگل انجام شد



برگزیده  نیشابوری  جوان  شاعر  شاکری  سادات  معصومه 
نخستین کنگره شعر کشوری »سردار سربداران« شد.

کنگره شعر سردار سربداران کوششی شاعرانه، زیبا و هنرمندانه  
برای معرفی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است. 
سردار  شعر  ملی  کنگره  نخستین  برگزیدگان  از  تقدیر  مراسم 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی »سردار سربداران »با حضور 
خانواده شهید سلیمانی، سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه، 
سردار محمدرضا فالح زاده جانشین سپاه قدس، احمد وحیدی 
وزیر کشور، مصطفی چمران رئیس شورای شهر تهران، حمید 
شاه آبادی معاون سیمای رسانه ملی، سعید حدادیان مداح اهل 

بیت)ع( و جمعی از شعرا  در تاالر وحدت برگزار شد. هیات داوران 
متشکل از مصطفی علی پور، مهدی سیار و حمیدرضا شکارسری 
بودند که  معصومه سادات شاکری شاعر جوان نیشابوری در 
» آفتابگردان را دیده ای؟« در  بخش شعر نو رتبه سوم را  برای شعر

کنگره شعر کشوری »سردار سربداران« از آن خود کرد.

شاعر نیشابوری برگزیده نخستین کنگره شعر کشوری »سردار سربداران« شد
سه شنبه   23   آذر 1400   شماره 6104
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ــادت حــاج  ــهـ ــیـــن ســالــگــرد شـ در دومـ
»قهرمان  همایش  سلیمانی،  قــاســم 
من« با هدف هم افزایی و نقش آفرینی 
ظــرفــیــت هــای مـــردمـــی در حـــرم مطهر 

رضوی برگزار شد. 
فعاالن  گردهمایی  جام جم  گــزارش  به 
شهادت  سالگرد  دومین  بزرگداشت 
حاج قاسم سلیمانی با عنوان »قهرمان 
من« با هدف هم افزایی و نقش آفرینی 
ظــرفــیــت هــای مــردمــی  شنبه ۲۰ آذر در 
تـــاالر قــدس حــرم مطهر رضـــوی بــرگــزار 

شد.
بزرگداشت حاج قاسم  مسئول ستاد 
سلیمانی در مشهد گفت: بیش از هزار 
نفر از فــعــاالن بــزرگــداشــت حــاج قاسم 
تجدید  ضمن  مــراســم  ایــن  سلیمانی 
برنامه  قــاســم،  ــاج  ح مکتب  بــا  میثاق 
ریزی الزم برای هر چه با شکوه تر برگزار 
شدن دومین سالگرد شهادت ایشان 

را انجام دادند. 
ــام  افـــــزود: بـــررســـی رویـــدادهـــای  ــهــن  ب
ــی بسته  ــرف ــع مـــحـــلـــه ای و شـــهـــری، م
همچنین  و  خـــدمـــات  و  مــحــصــوالت 
ایــده هــای دریافتی بخشی  ــه بسته  ارائ
از محورهای اصلی این گردهمایی بود. 
قاسم  حــاج  بزرگداشت  ستاد  مسول 
ســلــیــمــانــی در مــشــهــد بـــا اشــــــاره بــه 
رونمایی از سامانه قهرمان من افزود: 
سالگرد  خــدمــات  و  محصوالت  بسته 
حاج قاسم از ابتدای دی ماه بر روی این 
سامانه به آدرس mh8.ir قابل دریافت 

خواهد بود. 

تاریخی  بنا های  درصــد   85
و  مرمت  به  نیاز  بردسکن 

نگهداری دارند
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان بردسکن گفت: 
ــد از ۲۳۰ جــاذبــه گــردشــگــری،  ۸۵ درصـ
طبیعی و فرهنگی این شهرستان نیاز 

به مرمت و نگهداری دارد.
ع  زار صابری  احمد  جام جم  گــزارش  به 
بــا بــیــان ایــن کــه طــی ۱۰ ســال اخــیــر تنها 
ــر مــذهــبــی و تــاریــخــی شــهــرســتــان  ۸ اثـ
مرمت شــده اســت، افـــزود: از مجموع 
۸۰ بنای تاریخی بردسکن، ۵۰ درصد آن 
بــه بخش  ــذاری  قابلیت و ظرفیت واگـ

سرمایه  گذاری را دارد.

در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی صورت گرفت:

برگزاری همایش» قهرمان 
من « در مشهد

اقتصادیاقتصادی

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

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به جانفشانی کادر درمان در دوره کرونا:

تقدیر از پرستاران و کادر درمان، تجلیل از همه فضائل انسانی و اسالمی است

قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان قــدس 
جانفشانی های  از  تقدیر  بــا  ــوی  رض
کــادر درمــان و بــه ویــژه پرستاران در 
دو ســال کــرونــایــی، گفت: اگــر امــروز 
ــان تقدیر و  از پرستاران و کــادر درم
حقیقت  در  می کنیم،  حق شناسی 
اسالمی  و  انسانی  فضائل  همه  از 

تجلیل می کنیم.
ــزارش جــام جــم، مــالــک رحمتی  بــه گـ
در مــراســم تجلیل از پــرســتــاران و 
پزشکان بیمارستان فوق تخصصی 
ــاء امــــــــام)ع(،  ــ ــف ــ ــش ــ ــوی و دارال ــ ــ رض
ــایــد در کنار  ــرد: امــــروز را ب ــ اظــهــار ک
گــرامــیــداشــت والدت بـــا ســعــادت 
 ، پرستار روز  و  زیــنــب)س(  حضرت 
روز شکرگزاری نامید چرا که پس از 
حدود دو سال خدمات شبانه روزی 
کادر درمــان برای مقابله با کرونا، در 
به سر می بریم  شرایط مطلوب تری 
را پیدا  و امکان حضور در کنار هم 

کرده ایم.  

برای  درمــان  کادر  خودگذشتگی  از 
خدمت به بیماران کرونایی

ــرد: یـــادمـــان نــخــواهــد  ــ وی تــأکــیــد ک
ــام نــه چــنــدان دور شیوع  رفــت در ای
هــمــه گــیــری، شـــرایـــط بـــه انــــــدازه ای 
ســخــت شــــده بــــود کـــه زنـــدگـــی ما 
دســـتـــخـــوش تــغــیــیــر شـــد و دچـــار 
بـــحـــران هـــای هــویــتــی و شخصیتی 
شــده بودیم که یک دلیل مهم آن 
این بود که نمی توانستیم به سراغ 

عزیزانمان برویم.
موقوفات  بــهــره وری  بنیاد  رئــیــس 
آســـتـــان قـــدس رضــــوی افــــــزود:  در 
ــای  ــروه ه ــط ســخــتــی، گ ــرای چنین ش
پــرســتــاری و پــزشــکــی مـــا در مــراکــز 
درمـــانـــی و بــیــمــارســتــان هــا کــارهــای 
 در کالم، 

ً
بزرگی را رقم زدند که حقیقتا

ســـاده بــیــان مــی شــود امـــا در عمل 
قابل درک نیست. در اوضــاعــی که 
اعضای درجــه یک خانواده بیماران 
از بیمار دور نگه  را  کــرونــایــی خــود 

می داشتند، پزشک و پرستار فداکار 
ما با ازخودگذشتگی برای درمــان او 

تالش می کردند.
رحمتی این فداکاری ها را بسیار ناب 
و کم نظیر برشمرد و لزوم تولید آثار 
هــنــری و فــرهــنــگــی مــتــعــدد در ایــن 

عرصه را یادآور شد.
، نمود لطف الهی در  حماسه امــروز

دل های کادر درمان است
رحمتی با اشاره به این که هیچ زبان 
و بیانی توان قدردانی و حق شناسی 
ــاری را  ــ ــداک ــ ــار و ف ــثـ ــن هــمــه ایـ ــ از ای
نــــــدارد، ادامـــــه داد:  ایــــن عــشــق و 
ایثار را خــداونــد متعال در دل هــای 
پــرســتــاران و پــزشــکــان گــذاشــت تا 

چنین حماسه ای خلق شود.
وی افــزود: در مدت دو سال، قریب 
به 6 میلیون مبتال به کرونا در کشور 
داشــتــیــم، یــعــنــی 6 مــیــلــیــون نــفــر با 
ــرار گرفتند.  ــان قـ عــشــق تــحــت درمــ
هر چند عــده ای از هم وطنانمان در 
این مدت جان باختند اما آنچه این 
غم و مصیبت بزرگ را تسکین داد، 
عشق، صفا و عاطفه ای بــود کــه در 
سیستم درمانی ما به منصه ظهور 
رسید و ایــن همه جز به لطف الهی 

امکان پذیر نبود.
قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان قــدس 
رضـــوی بــه جــایــگــاه و منزلت حرفه 
ــا حضرت  ب آن  پــرســتــاری و نسبت 
زیــنــب)س( هم اشـــاره کــرد و گفت: 
در ایــن دو ســال روز پــرســتــار معنا 

کــرد،  پــیــدا  مشخص تری  مفهوم  و 
ــام  ــا در ایـــن ای ــاران م ــت ــرس ــه پ ــرا ک چـ
زینب وار عمل کردند و ارتباط حرفه 
خود با آن الگوی دینی را به نمایش 
گذاشتند.قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضــوی ادامــه داد: پرستاران 
و کــــادر درمـــــان مـــا در ایــــن دوران 
ــایــی ســخــتــی هــای بــســیــاری را  کــرون
متحمل شدند اما چیزی جز عشق 
نــمــی دیــدنــد، در ایـــن مـــدت، کسی 
مرخصی یــا مــزایــای اضــافــه نگرفت، 
کارش را رها نکرد، این کارهای بزرگ 
در تاریخ کشورمان بی نظیر است، ما 
نیز به نوبه خود باید در ثبت و ضبط، 
ــن کــارهــا،  تبیین و بــزرگــداشــت ایـ

وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم.
یم همه  ــان، تکر کــادر درم تقدیر از 

فضائل انسانی
ــان ایـــن کـــه کـــار شما  ــی رحــمــتــی بـــا ب
جــلــوه ای از کــار پیامبران و ائمه)ع( 
است، افــزود: اگر امــروز از پرستاران 
و کــادر درمــان تقدیر و حق شناسی 
می کنیم، در حقیقت از همه فضائل 
انسانی و اســالمــی تقدیر و تجلیل 
می کنیم.وی تصریح کــرد: کسی جز 
ذات اقدس الهی، توان تقدیر و اجر 
نهادن خدمات شما را ندارد، تالش 
و خدمت شما در دفتر الهی ثبت و 

ضبط شده است.
عرصه  در  قـــدس  آســـتـــان  ــور  ــض ح
سالمت و درمان برای تحول بخشی

وی در بخش دیگری از سخنانش، 

بیمارستان  ویژگی های  با  رابطه  در 
رضــوی اظهار کــرد: در کشور حدود 
دارد  ــود  وج فعال  بیمارستان   1062
امــا آستان قــدس رضــوی با احــداث 
ــداف  ــ ــزی درمــــانــــی در پــــی اهـ ــرکــ مــ
مشخصی بـــود و انــتــظــار از مــا ایــن 
است که هر جا آستان قدس ورود 
مــی کــنــد، یــک الــگــو بــاشــد و منشأ 

تحول شود.
رحمتی تصریح کــرد: اگــر امــروز پس 
از دو دهـــه فــعــالــیــت بــیــمــارســتــان 
رتبه دوم در  کسب  رضـــوی، شاهد 
کشور  بیمارستان های  همه  میان 
هستیم، یعنی ما به هدف خود که 
الگوسازی برای همه بیمارستان ها، 
ــادر پــرســتــاران و پــزشــکــان کشور  کـ
ــم.وی ضــمــن  ــ ــ ــده ای ــ ــ ــی ــ ــ بــــــــوده، رس
درخواست از مسئوالن بیمارستان 
ــراز  رضـــوی بـــرای حــفــظ رتــبــه اول و ت
آنچه  هــر  گفت:  بیمارستان  بـــودن 
از تجهیزات و دانــش فنی و علمی 
روز وجــود دارد، باید بــرای حفظ این 

جایگاه تهیه و کسب کرد.
قــائــم مــقــام تــولــیــت آســتــان قــدس 
بیمارستان  اصلی  سرمایه  رضــوی 
رضوی را نیروی کارآمد و متعهد آن 
ــرای حفظ  دانــســت و افــــزود: بــایــد بـ
، آمــوزش در حین خدمت  این کــادر
را در اولویت قرار داد و کار بزرگی که 
برای ارتقای سطح خدمات سالمت 
شروع شده است را با همین و حدت 

و قدرت پیش برد.

و  ادارات  همکاری  با  گناباد  شهرستان  آب  تدبیر  سند 
نهادهای مرتبط حوزه آب تهیه و تدوین می شود.

اعالم  با  گناباد  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  سرپرست   
این خبر گفت: از آنجا که آب یک موضوع اساسی و به شدت 
تاثیرگذار در روند توسعه هر شهرستان است و با توجه به 
پیش بینی تداوم  بحران خشکسالی  و واقع شدن گناباد 
راهبردی و  نیاز مبرم به تهیه یک سند  کویری،  در منطقه 

باالدستی در حوزه آب شهرستان احساس می شود. 
محوریت  با  آب  تدبیر  سند  این که  بیان  با  ساالری  جواد 
انجام فرمانداری تدوین می شود، افزود: ضرورت بررسی دقیق  تر  و  مشکالت  احصای  و  موجود  وضعیت  علمی تر  و 

اقدامات و راهکارهای مشترک و هماهنگ با حضور کلیه 
موضوع  همین  و  است  محسوس  کاماًل  آب  ذینفعان 
فرمانداری شهرستان را مصمم به پیگیری تدوین یک سند 
کاربردی و علمی با استفاده از نظریات کلیه کارشناسان در 

حوزه آب کرده است. 
وی تدوین این سند را گامی موثر در راستای پیاده سازی 
و  آبی  منابع  پایداری  درجهت  جامع  و  مشارکتی  مدیریت 
کمک برای جلوگیری از بحران های آتی در آینده شهرستان 
اعالم و پیش بینی کرد سند تدبیر آب شهرستان گناباد  در 

یک بازه زمانی شش ماهه تهیه و رونمایی شود.

سند تدبیر آب شهرستان گناباد تدوین می شود

رئیس مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل شــهرداری مشهد 
از آغــاز انتشــار فراخــوان پیوست نویســی رســانه ای در حــوزه 

مدیریت شهری خبرداد.
، اظهار  بــه گــزارش جام جم ســیدناصر نعمتی با بیان ایــن خبر
کــرد: در راســتای دریافــت ایده هــا و نظــرات متخصصــان و 
شناسایی کارشناسان حوزه پیوست رسانه ای، این فراخوان 
در حوزه مدیریت شــهری منتشــر شــده اســت. وی افــزود: از 

تمــام متخصصــان و عالقــه مندان به تدوین ســند پیوســت 
ح هــا و برنامه هــای  رســانه ای بــرای پروژهــا، اقدامــات و طر
شهرداری دعوت می شود به منظور همکاری رزومه و سوابق 
خــود را حداکثــر تا ۳۰ آذر بــه آدرس info@mashhad.ir ایمیل 
کنند. گفتنی است عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند با شــماره ۳۱۲۹۱۳۶۷ دبیرخانه پیوســت رســانه ای 

شهرداری مشهد تماس حاصل فرمایند.

رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد خبرداد؛ 

آغاز فراخوان پیوست نویسی رسانه ای در حوزه مدیریت شهری



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

آسایشی  نیست، و حسود را خوشی  و  بخیل  را 
لذتی  نیست  و زمامدار را وفایى  نیست و دروغگو 

امام رضا)ع(را مروت  و مردانگی  نیست .
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تثبیت روزانــه یک میلیون متر 
مکعــب گاز بــا تعویض تاج چاه 

استاندار خراسان رضوی از تولیدکنندگان و ۶۵ خانگیران
صنعتگران استان خواست در شرایط کنونی 
آب  نسبت به ایجاد نیروگاه برق، بازچرخانی 
و استفاده از پساب برای تولید اقدام کنند و 
فرآیند تولید و مصرف را در این زمینه کامل 

نمایند.
به گزارش جام جم یعقوبعلی نظری در مراسم 
در  معدن  و  صنعت  ملی  روز  گرامیداشت 
مشهد با اشاره به جنگ اقتصادی که کشور 
در آن قرار گرفته است، گفت: باید میدانی به 
وجود آید تا فرق بین مردان سختکوش که در 
شرایط سخت می مانند و موفق می شوند با 
کسانی که فقط در شرایط عادی می توانند کار 

کنند، مشخص شود.
امید،  داشتن  رضوی  خراسان  استاندار 
قرار  اولویت  و  خودگذشتگی  از  و  ایثارگری 
دادن اهداف بلند را شروط موفقیت دانست 
قابل  مشکالت  با  نبرد  میدان های  افزود:  و 
که  همانطور  نیستند،  یکدیگر  از  تفکیک 
جدا  سیاست  از  را  اقتصاد  عرصه  نمی توان 
کرد یا عرصه دفاع را متمایز از اقتصاد دانست، 
را  خود  راهکارهای  بخش  هر  مشکالت 
می طلبد که باید توجه به عرصه های دیگر آنها 

را حل کرد.
وی به مشکالت حوزه اقتصادی استان اشاره 
و بیان کرد: نیمی از ۹5۰ معدن استان تعطیل 
هستند که باید علت تعطیلی آن مشخص و 

برای آن راهکاری اندیشید.
مگر  نیست  مانع  قانون،  داد:  ادامه  نظری 
این که به صورت نامطلوب اجرا شود، زمانی 
بیافتد،  حرکت  به  کشور  اقتصادی  خ  چر که 
همه موانع را در مسیر خود خرد می کند و از 
بین می.برد، وظیفه دستگاه های حاکمیتی 
و  عام  صورت  به  مردم  به  خدمتگزاری  نیز 
خدمتگزاری به بخش های مختلف اقتصادی 

و کشاورزی به صورت خاص است.
استاندار خراسان رضوی گفت: عزم خود را در 

استان جزم کرده ایم که در ابتدا فعالیت چهار 
هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی فعال حفظ شود و 
فعال  تولیدی  واحدهای  به  تعطیلی  اجازه 
تولیدی  واحدهای  این که  دوم  نشود،  داده 
داشته  اقتصادی  توجیه  که  صورتی  در  راکد 
باشند، احیا و گرنه حذف گردند، سوم این که 
فعال  واحدهای  در  تولید  موجود  ظرفیت 
در  باید  ایران  اقتصاد  افزود:  وی  یابد.  ارتقا 
سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد رشد کند که 
سهم این استان ۷.۲ درصد است، برای تحقق 
این مهم برنامه ریزی الزم انجام شده که باید 
برای افزایش بهره وری و تحقق این مهم ۱8۲ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در 
استان انجام شود. نظری با بیان این که این 

استان در تدوین برنامه های توسعه و اجرای 
عقب  داد:  ادامه  ندارد،  ماندگی  عقب  آنها 
ماندگی استان مربوط به سهم پنج درصدی 
آن از بخش هایى است که باید از کل کشور به 
آن واگذار شود که متناسب با سهم هشت 
کشور  جمعیت  و  مساحت  از  آن  درصدی 

نیست.
ایجاد  با  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
یکی دو شغل، مشکل خراسان رضوی حل 
توسط  اقتصادی  جریانات  باید  نمی شود، 
خ های اقتصادی  مردم ایجاد شوند که اگر چر
دیگر  مولفه های  بیافتد،  حرکت  به  استان 
مسیر رشد را طی می کنند که تحقق این مهم 
ح ها و تشکیالت نو و برداشتن  مستلزم طر

موانع است.
وی با تاکید بر ساماندهی بخش صنعت از 
نظر تشکیالتی افزود: تشکیالت در حوزه های 
تا  است  بازنگری  نیازمند  معدن  و  صنعت 
در  هماهنگی  و  دقیق  و  منظم  تشکیالت 
گیرد، اگر بناست ساختار  این بخش شکل 
بودجه کشور تغییر کند، تشکل های مردمی، 
راهکارها و مسیرهای حل مشکالت آنها نیز 

باید تغییر کند.

توصیه استاندار خراسان رضوی:

تولیدکنندگان به تولید برق و بهره وری آب بپردازند

معاون عمران،حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: 
پروژه دوربرگردان زیرگذر آزادی- جانباز درحال حاضر از حدود 

77 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
به گزارش جام جم خلیل منبتی در این خصوص، افزود: یکی 
از موضوعاتی که شهروندان از آن گالیه دارند ترافیک سنگین 
حدفاصل میدان قائم )عج( تا میدان استقالل و تصادفات 
است.وی  جانباز  به  آزادی  همسطح  دوربرگردان  در  زیاد 
اضافه کرد: برهمین اساس و برای رفع این مشکالت و پاسخ 
زیرگذر  دوربرگردان  احداث  پروژه  شهروندان  درخواست  به 

بزرگراه آزادی به بولوار جانباز در محل دوربرگردان همسطح 
موجود در دستور کار قرار گرفت.

مشهد  شهرداری  ترافیک  و  ونقل  حمل  عمران،  معاون 
تصریح کرد: برهمین اساس عملیات اجرایى این دوربرگردان 
زیرگذر با هزینه ای بالغ بر 70 میلیارد تومان 16 فروردین آغاز و تا 

22 بهمن آماده بهره برداری خواهد شد.
شاهد  زیرگذر  دوربرگردان  این  احداث  با  داد:  ادامه  منبتی 
کاهش تصادفات و ایمنی تردد خودروها و همچنین کاهش 

ترافیک خواهیم بود.

به همت متخصصان شرکت بهره برداری 
ــاره- 65  ــم نفت و گــاز شـــرق، تــاج چــاه ش
هزینه های  تحمیل  بـــدون  خــانــگــیــران 
تعویض  موفقیت  با  عملیات  سنگین 
و از افــت یک میلیون مترمکعب گــاز در 
روز جلوگیری شد. به همت متخصصان 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، تاج 
چاه شماره- 65 خانگیران بدون تحمیل 
هزینه های سنگین عملیات با موفقیت 
تعویض و از افت یک میلیون مترمکعب 

گاز در روز جلوگیری شد.
به گــزارش جام جم رئیس اداره خدمات 
فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
این  موفقیت آمیز  انــجــام  خــصــوص  در 
عملیات گفت: با توجه به نشت شدید 
داخلی شــیــرآالت تــاج چــاه 65 خانگیران 
و نیز هم زمانی این اتفاق با سرمای هوا 
ــه گـــاز در شبکه تــوزیــع،  و نــیــاز شــدیــد ب
شرکت،  داخــلــی  متخصصان  همت  بــه 
ــاره 65  ــم عملیات تــعــویــض تـــاج چـــاه ش
ممکن  ــان  زم سریع ترین  در  خانگیران 
ــدار تولید قرار   در م

ً
انجام و چــاه مــجــددا

گرفت.
وی افزود: جهت اجرای عملیات تعویض 
تاج چاه 65 خانگیران، در ابتدا چاه به طور 
کامل ایمن و در کمترین زمــان ممکن، 
ــط مــتــخــصــصــان بــخــش عملیات  ــوس ت
ــرات ســـر چـــاهـــی بـــا هــمــکــاری  ــی ــم ــع و ت
ایمنی  واحدهای مهندسی بهره برداری، 
و  بــهــره بــرداری  عملیات  تش نشانی،  آ و 
آزمایشگاه در شرایطی کاماًل ایمن و بدون 

هیچ حادثه ای پایان یافت.
خـــیـــرآبـــادی،  مــهــنــدســی نــفــت شــرکــت 
بهره برداری نفت و گــاز شــرق نیز در این 
ــزود: بــا بــرنــامــه ریــزی دقیق  ــ خــصــوص اف
نظارت  و  الزم  هماهنگی های  انــجــام  و 
این  بــهــره بــرداری  مهندسی  هــمــکــاران 
یک میلیون  تولید  و  محقق  مهم  امـــر 
یــادشــده  چــاه  از  روز  در  گــاز  مترمکعب 

تثبیت شد.
وی ضمن قدردانی از همکاران خدمات 
فنی، بــهــره بــرداری، HSE و تــرابــری گفت: 
متخصصان  توسط  عملیات  این  انجام 
و کــارکــنــان ایــن شــرکــت و بــا اســتــفــاده از 
ــی بـــدون اســتــقــرار دکــل  ــل امــکــانــات داخ
حفاری که خود مستلزم صرف هزینه باال 
و افزایش زمان عملیات تعویض تاج چاه 
در آستانه فصل زمستان بوده  و در نتیجه 
ــوری منجر به صرفه جویى  ایــن اقـــدام ف
قابل توجهی در هزینه و زمان تعمیر ات 
ــزارش، شرکت  ــ ــن گ گــردیــد. بــر اســـاس ای
بهره برداری نفت و گاز شرق از شرکت های 
تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
در  و  گــاز  استراتژیک  تولیدکننده  تنها  و 
حــال حاضر با تولید روزانـــه 63 میلیون 
گاز  عمده  تأمین کننده  گــاز  مترمکعب 
6 استان شمال شرق و شمال به شمار 

می آید.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی: 

بیش از 12 هزار بازرسی از ادارات دولتی استان برای پایش مصرف گاز انجام شد
ــوی  ــاز خـــراســـان رض مــدیــرعــامــل شــرکــت گـ
 12 آذرمـــاه امسال تاکنون  ابــتــدای  از  گفت: 
هزار و 500 مورد بازرسی و پایش مصرف گاز 
شهرستان ها  و  مشهد  ادارات  سطح  در 

انجام شده است.
به گــزارش جام جم حسن افتخاری با اعالم 
ــرد: مــطــابــق بخشنامه  ــ ایـــن خــبــر اظــهــار ک
معاون اول رئیس جمهوری، تمام اداره ها، 
ســـازمـــان هـــا، مــؤســســه هــا و شــرکــت هــای 
دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نیروهای 
رعایت  بــه  مکلف  اســتــانــداری هــا  و  مسلح 

الگوی مصرف انرژی و دمای رفاه هستند.
ــرای دقــیــق ایــن  ــ ــای اج ــت وی افــــزود: در راس
بخشنامه، شــرکــت گــاز خــراســان رضــوی از 
ابتدای آذر امسال تاکنون 12 هزار و 500 مورد 
بازرسی از ادارات استان انجام داده که منجر 

به صدور 479 اخطار و 3 مورد قطع گاز شده 
است.

ــه شرکت  ــا بــیــان ایـــن مطلب ک افــتــخــاری ب
پایش،  گشت های  تشکیل  بــا  اســتــان  گــاز 
دولتی  ساختمان های  و  ادارات  رفاه  دمای 
را کنترل می کند افزود: ادارات و موسسات 
دولتی پرمصرف در مرحله اول اخطار کتبی 
دریافت نموده و در صورت مشاهده مجدد 
رعایت  دلیل  بــه  صرفه جویى  رعــایــت  عــدم 
آنها  گاز طبیعی  نکردن دمــای رفــاه، جریان 

با هماهنگی استانداری قطع خواهد شد.
ــاز  ــ ــت گ ــ ــرکـ ــ ــه گـــفـــتـــه مــــدیــــرعــــامــــل شـ ــ ــ ب
ــاه ۱8 تا  ــای رفـ خــراســان  رضــوی، رعــایــت دمـ
۲۱ درجـــه ســانــتــی گــراد در فــضــاهــای داخلی 
ــه ســانــتــی گــراد در  ــای ۱8 درجـ و بسته و دمـ
سرپوشیده،  عمومی  فضاهای  و  راهــروهــا 

روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت 
آغــار وقت اداری و خاموش نمودن  قبل از 
آن ها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و 
در روزهای تعطیل، استفاده از دستگاه های 
گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال A و 
B و انجام معاینه فنی موتورخانه ها توسط 
سوی  از  صالحیت شده  تأیید  شرکت های 
سازمان ملی استاندارد ایران از اصلی ترین 
ح شده در بخشنامه معاون اول  نکات مطر
بهینه  مصرف  ع  موضو با  جمهوری  رئیس 

در ادارت دولتی است.
و  ــا  ــه ه ــس ــؤس م ادارات،  ــرد:  ــ کـ ــد  ــی ــاک ت وی 
شرکت های دولتی ملکف هستند در چهار 
ماه پایانی امسال حداقل ۱۰ درصد نسبت 
گاز  بــه مــدت مشابه ســال قبل در مصرف 

صرفه جویى کنند.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اعالم کرد؛ 

پیشرفت 77 درصدی پروژه دوربرگردان زیرگذر آزادی- جانباز


