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مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از افزایش14/3 درصدی 
مصرف گاز طبیعی این استان در مردادماه ماه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان 

خراسان رضوی، حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: 
در مرداد 99 رقمی بالغ بر 969 میلیون مترمکعب گازطبیعی در 
خراسان رضوی مصرف شد که این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، 122 میلیون مترمکعب افزایش داشت. وی 

افزود: همچنین در مرداد سال 98، 847 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی تحویل بخش های مختلف مصرفی استان شده بود 
مصرف گاز طبیعی طی پنج ماهه نخست امسال، 366 میلیون 

مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد.

طی مرداد 99؛
افزایش 14 درصدی مصرف گاز در خراسان رضوی
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همزمان با هفته دولت،
در  فاضالب  و  آب  پروژه    7  

مشهد به بهره برداری می رسد

شرکت  مدیرعامل  اسماعیلیان،  حسین 
آب و فاضالب مشهد، از افتتاح 7 پروژه آب 
و فاضالب و آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه در 
هفته دولت در شهر مشهد با اعتباری بالغ 

بر1510 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
شرکت آب وفاضالب مشهد، اسماعیلیان 
ح ها  از این طر با بهره برداری  با بیان این که 
و  آب  تامین  مشکالت  از  اعظمی  بخش 
مرتفع  مشهد  شهر  فاضالب  جمع آوری 
می گردد افزود: در بخش فاضالب اقدامات 
گرفته  صورت  جاری  سال  در  مهمی  بسیار 
که می توان به بهره برداری از قطعه 1 کلکتور 
شهید  شهرک  فاضالب  آوری  جمع  شبکه 
رجایی و بهره برداری از کلکتورهای فاضالب 
شهرک های حجت، شافعی، امام علی )ع(، 
شبکه  تکمیل  همچنین  و  کشاورز  نوید، 
سایرشبکه های  و  ابوذر  شهرک  فاضالب 
مشهد  شهر  سطح  در  پراکنده  فاضالب 

اشاره نمود. 
مذکور  پروژه های  اجرای  برای  افزود:  وی 

تاکنون 394 میلیارد ریال هزینه شده است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در 
ادامه از کلنگ زنی 2 پروژه فاضالب با اعتباری 
گفت:  و  داد  خبر  ریال  میلیارد   306 بر  بالغ 
مناطق  در  فاضالب  شبکه  اجرای  عملیات 
شامل  مشهد  شهر  حاشیه ای  و  محروم 
فاضالب  جمع آوری  شبکه  کلکتور  اجرای 
کلکتور  اجرای  و  شمالی  طبرسی  محدوده 
شبکه جمع آوری فاضالب قطعه 4 شهرک 
شهید رجایی در هفته دولت سال جاری آغاز 
می شود.اسماعیلیان در ادامه به پروژه های 
قابل افتتاح در بخش آب شرب اشاره کرده 
تجهیز  حفاری،  ارداک،  سد  مخزن  گفت:  و 
هزار   40 مخزن  چاه،  حلقه   4 بهره برداری  و 
متری  میلی   1000 انتقال  خط  و  مترمکعبی 
پهنه L  از جمله پروژه هایی است که جمعًا 
افتتاح  ریال  میلیارد   700 بر  بالغ  اعتباری  با 

می شود. 
مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
همچنین  دولت  هفته  در  افزود:  ادامه  در 
آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب   شاهد 
1000 میلیمتری خروجی پهنه K، اجرای شبکه 
آوری  جمع  خطوط  اجرای  و    Kپهنه توزیع 
چاه های آب شرب پهنه S با اعتباری بالغ بر 110 

میلیارد ریال خواهیم بود. 

اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید از پروژه های در دست اقدام این شرکت در شهر جدید 

گلبهار بازدید نمود.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت عمران 
شهر جدید گلبهار زهره داوود پور عضو هیات مدیره شرکت 
مادر تخصصی عمران شهر های جدید و شهلی بر مدیر کل 
دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی این شرکت  چهارشنبه 
29مرداد از پروژه های پارک انرژی، پارک موضوعی ترافیک، 
)س(،هنرستان  الزهرا  فاطمه  فرهنگی  ومجتمع  مسجد 
بازدید  گلبهار   اجتماع محور سردار سلیمانی شهر جدید 
نمودند.در این بازدیدهومن گریوانی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت عمران  شهر جدید گلبهار ضمن  تشریح 

پروژه های احداث شده توسط این شرکت، اقدامات در حال 
انجام وپروژ ه های در حال احداث را نیز معرفی نمود.

داوودپور عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران 
شرکت  عامل  ازمدیریت  قدردانی  ضمن  جدید  شهر های 
، اعضای هیات مدیره و همکاران  عمران شهر جدید گلبهار
این شرکت که با فکر و ایده در بحث های بهینه سازی انرژی، 
افزایش بهره وری در زمینه های مختلف از جمله  تاسیساتی، 
، عمرانی  وفنی اقدام نموده اند افزود: در بازدید  فضای سبز
قبلی 4میدان در سطح شهر در حال طراحی بود که هم اکنون 
شاهد اجرای زیبا، فاخر و کارشناسانه این میادین در گلبهار 

هستیم.
داود پور با بیان این که اکنون  با تو جه به اهمیت مباحث 

توسعه  دفتر  عنوان  به  تشکیالتی  فرهنگی  و  اجتماعی 
اجتماعی در بدنه شرکت های عمران تعریف و تجهیز گردیده 
است ، از اجرای پروژه های عمرانی بارویکرد توسعه اجتماعی 

وفرهنگی در گلبهار ابراز خرسندی نمود.

بازدید عضو هیات مدیره  شرکت مادر تخصصی عمران 
شهر های جدید از پروژه های عمرانی گلبهار

همزمان با گرامیداشت هفته دولت، 19پروژه در حوزه آب 
شرب شهرها و روستاهای 12شهرستان استان خراسان 

رضوی بهره برداری و کلنگ زنی می شود.
به گزارش جام جم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی با اعالم این خبر گفت: این پروژه ها که شامل آبرسانی، 
برق رسانی و اجرای خطوط انتقال، حفر چاه، حصارکشی و 
محوطه سازی چاه، اصالح شبکه، ساخت مخزن ذخیره، آب 
شیرین کن و توسعه جایگاه های برداشت آب می باشد در 

، تربت حیدریه،  شهرستان های بجستان، فریمان، کاشمر
چناران، صالح آباد، گناباد، تربت جام، زاوه،  داورزن، نیشابور 
و خواف افتتاح و یا عملیاتی می شوند. سید ابراهیم علوی 
ریال  را 568میلیارد و 700میلیون  این تعداد پروژه  اعتبار 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد  11 پروژه با اعتبار 92میلیارد 
و 700میلیون ریال افتتاح می شود و 476میلیارد ریال هم 
برای اجرای 8 پروژه  جدید لحاظ شده است که در این هفته 

کلنگ زنی خواهد شد .

در هفته دولت؛
 19 پروژه آب شهری و روستایی افتتاح و کلنگ زنی می شود

 با  تکمیل پروژه »شهید شوشتری«؛ 

دسترسی به جمعه بازار مشهد آسان می شود

خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان  بازرگانی  معاون 
رضوی از پایان عملیات احداث پل شهید شوشتری به منظور 
ایجاد دسترسی آسان به جمعه بازار منطقه 5 تن مشهد  خبر 

داد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی، ناصر بهزاد با بیان این خبر 
گفت: این پروژه طی قراردادی با سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد از شهریور 
سال گذشته به سازمان همیاری واگذار شد که با تالش های 
انجام شده عملیات ساخت پل در پایان مرداد به اتمام رسید.
وی افزود: این پل بتنی با هدف ایجاد دسترسی به جمعه بازار 
شهید شوشتری واقع منطقه 5 تن با اختصاص اعتباری در 
حدود 5 میلیارد تومان به نحوی مطلوب اجرا شد و علی رغم 
مشکالت اجرایی ناشی از هدایت آب های سطحی و فاضالب 

سطح رودخانه کشف رود در 29 مرداد به کارفرما تحویل گردید.
خراسان  شهرداری های  همیاری  سازمان  بازرگانی  معاون 
رضوی، این سازه بتنی با طول تقریبی حدود 75 متر، عرض 12و 
نیم متر و ارتفاع 5 متر احداث شده است و قطعا گام موثری در 
جهت کاهش بار ترافیکی منطقه و تسهیل در تردد و امکان 
دسترسی شهروندان به جمعه بازار شهید شوشتری خواهد 
با تکمیل مراحل  بود. وی خاطر نشان ساخت: امیدواریم 
نهایی ساخت پل شهید شوشتری، شاهد بهره برداری از آن 
درسال جاری و بهره مندی شهروندان از این فرصت مطلوب 
به عنوان خدمتی در حوزه مدیریت شهری کالن شهر مشهد 

باشیم.

با رویکرد ارتقای میراث معنوی و هویت تاریخی بافت پیرامون حرم امام رضا )ع(؛ 
اولین جشنواره ملی »آجرنشینی « آغاز به کار  کرد

در  گفت:  ثامن  منطقه  شهردار  نعمتی  مصطفی  سید  مهندس 
جهت توجه به میراث فرهنگی و بافت تاریخی اطراف حرم مطهر 
امام رضا )ع( و به جهت بهره بردن زائران و مجاوران از فضاهای 

شهری به دنبال کیفیت بخشیدن به این محیط هستیم.
مختلف  کانون های  با  نخبگان  و  هنرمندان  بین  ارتباط  ایجاد   
ثار با ارزش از اهداف دیگر ما  شهری و نگاه نوآورانه برای نصب آ
خلق  دنبال  به  جشنواره  این  در  است،  رویداد  این  برگزاری  در 
تجهیزاتی  و  مبلمان  و  خیال انگیز  آثار  عملکردی،  المان های 
و  بدیع  طراحی  باشد،  آجر  آن ها  اصلی  متریال  که  هستیم 

با  مشهد  معنوی  میراث  و  تاریخی  هویت  به  نگاه  و  هنرمندانه 
را در طراحی مبلمان  آثار می تواند سرفصل جدیدی  نوآفرینی در 
کند، تعریف  فرهنگی  ارزش های  و  زمینه  بر  مبتنی   شهری 

آثار 55 اثر به بخش نمایشگاه  در این جشنواره پس از بررسی 
در  نصب  و  اثر  نهایی  اجرای  برای  پایانی  بخش  به  اثر   35 و 
از  رویداد  این  یافت،داوران  خواهند  راه  کار  شهری   فضاهای 
آثار خواهند  با تخصص های مختلف به بررسی  افراد سرشناس 
آدرس  پرداخت و عالقه مندان می توانند در وبگاه جشنواره به 
 www.ajorneshini.comمراجعه و مدارک شرکت را دانلود نمایند.

 



اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عترت  و  قرآن  گروه  مدیر 
ح قرآنی در استان خراسان رضوی به  خراسان رضوی گفت: 7 طر

تصویب رسیده است.
نسب  کاظمی  تقی  محمد  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 

ح قرآنی با رویکرد برگزاری در فضای  با بیان این خبر افزود: 7 طر
مجازی با حمایت گروه قرآن و عترت این اداره کل در حال برگزاری 

است.
ح های قرآنی در فضای مجازی  وی ادامه داد: فراخوان اجرای طر

ح از موسسات قرآنی به این  اردیبهشت منتشر شد که 25 طر
ح مصوب و با حمایت این گروه برگزار  اداره کل رسید که 7 طر
ح ها در  می شود. وی گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا این طر

فضای مجازی برگزار می شود.

با رویکرد برگزاری در فضای مجازی؛
ح قرآنی در خراسان رضوی به تصویب رسید 7 طر
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 شیعیان که در طی قرن ها از آزادی عمل برای 
پس  نبودند  برخوردار  عزاداری  مراسم  اجرای 
از به دست گرفتن قدرت سیاسی و به منظور 
پشتیبانی یا کسب ثواب دنیوی و اخروی، اموال 
زیادی را وقف برگزاری این مراسم کرده و برای زنده 

نگه داشتن شعائر دینی تالش کردند.
از مکان ها در برگزاری  به گزارش جام جم یکی 
معصوم  ائمه  حرم  اهل بیت،  عزای  مراسم 
علیه السالم بوده است. به گواه اسناد تاریخی 
در  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  حضرت  بارگاه 
طول 400 سال گذشته به طور پیوسته میزبان 
سوگواران سیدالشهدا)ع( در ماه های محرم و 
صفر بوده و عطر و بوی حسینی صحن و سرای 
حرم مطهر امام رضا)ع( را طی قرن ها همه ساله 
فرا می گیرد. اسناد زیادی در مرکز اسناد سازمان 
کتابخانه های آستان قدس رضوی وجود دارد 
که بیانگر تاریخ سوگواری از دوره صفوی تا قاجار 
است و از البه الی این اسناد می توان با آیین ها 
و رسوم عزاداری برای امام حسین)ع( آشنا شد. 
یکی از این مراسم که طی قرون متمادی به آن 
پرداخته شده است، سیاه پوشی بارگاه منور 

رضوی در ایام سوگواری سیدالشهدا)ع( است.
*تعطیلی اماکن عمومی در عزای حسینی

مسئول بخش ارزشیابی و پیش  آرشیو اسناد 
در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی درباره سابقه سیاه  پوشی 
و عزاداری سید و ساالر شهیدان در حرم مطهر 
مکتوب  »اسناد  می گوید:  هشتم)ع(  امام 
مطبوعات  و  اسناد  امور  مدیریت  در  موجود 
این سازمان، روایتگر چگونگی برگزاری مراسم 
عزاداری امام حسین)ع( در حرم امام هشتم)ع( 
از دوران صفویه تا به امروز هستند«. زهرا فاطمی  
مقدم ادامه می دهد: »از دوره صفویه با شکل  
رضوی،  قدس  آستان  اداری  تشکیالت  گیری 
مراسم روز عاشورا با وسعت و شکوه ویژه  ای 
در حرم رضوی برپا می شد و قدیمی  ترین خبر 
در مورد روز عاشورا که در اسناد آستان قدس 
به آن اشاره شده مربوط به سال 1011 قمری)دوره 
صفویه( است که در آن به تعطیلی حمام آغچه 
که از موقوفات آستان قدس رضوی بوده، اشاره 
دکان ها،  تعطیلی  که  این   ضمن  است.  شده 
مکتبخانه حرم و سایر فعالیت های جاری و عادی 
در روز عاشورا از دیگر برنامه های موجود در این 
از  سند است.« وی می  افزاید: »در حال حاضر 
دوره صفویه تا پایان دوره قاجار حدود 2 هزار سند 
مربوط به مراسم عزاداری در ماه محرم در حرم 
مطهر امام رضا)ع( وجود دارد که قدیمی  ترین آن 

سند مربوط به تعطیلی حمام آغچه است«.
*سیاه  پوشی حرم مطهر

حرم  سیاه  پوشی  خصوص  در  مقدم  فاطمی 

مقدس  آستان  این  صحن های  و  مطهر 
و  الحرام  محرم   ماه  به  ورود  »برای  می گوید: 
یک  شهیدان،  ساالر  و  سید  عزاداری  انجام 
رضوی،  مطهر  بارگاه  در  رسوم  و  آداب  سری 
این  وقت)تولیت(  متولی  دستور  مطابق 
آستان مبارک به کارکنان مرتبط و مسئول در 
جمع  صاحب  تحویلدار،  قبیل:  از  زمینه  این 
روشنایی، سرکشیک های خدام، خادم باشی  ها 
از جمله  ابالغ می شده است.  و روضه خوانان 
آداب و رسوم، سیاه  پوشی گلدسته ها و  این 
گنبد طالی حرم مطهر رضوی در محرم بوده و 
یکی دیگر از این آداب مطابق رسوم آن زمان، 
مفروش کردن رواق  ها و محل روضه  خوانی برای 
اباعبداهلل الحسین)ع(  حضرت  سرایی  مرثیه  
بوده است.« قدیمی  ترین خبر در مورد مراسم 
مربوط به آداب و رسوم عزاداری در بارگاه منور 
حضرت ثامن الحجج)ع( به روایت اسناد تاریخی 
موجود در آرشیو گنجینه رضوی به سال 1274 
قمری)دوره قاجاریه( برمی گردد که از این سال به 
 هر ساله ایوان  های طالی صحن عتیق 

ً
بعد تقریبا

و جدید)صحن آزادی فعلی( و گلدسته  های طال و 
 با 

ً
دور تا دور ضریح مطهر امام هشتم)ع( جمعا

12 تخته)واحد شمارش پارچه در آن زمان( پارچه 
مشکی سیاه  پوش می  شد.

* محل مجالس ذکر مصیبت در حرم رضوی
مطابق اسناد موجود در گنجینه رضوی، محل 
ذکر مصیبت ایام محرم در حرم مطهر رضوی 
مطابق با شرایط جوی در مکان های مختلفی 
برگزار می شده است. فاطمی مقدم می گوید: 
»در روزهایی که شرایط جوی و هوا مساعد بوده 
این مراسم در ایوان طالی صحن عتیق برگزار 
می  شده است. در غیر این صورت و در مواقعی 
که شرایط جوی مساعد نبوده این مراسم در 
رواق هایی مانند: دارالسیاه، دارالضیافه و معبر 
کشیک خانه برگزار می  شده و برای این منظور 
تأمین  با  و  مفروش  شده،  اشاره  مکان  های 
و  مردم  حضور  برای  مناسب  نور  و  روشنایی 

عزاداری آماده می شده است.«
*شغل روضه خوانی

شغل روضه  خوانی در حرم سابقه طوالنی دارد. 
روضه   موضوع  با  مرتبط  سند  قدیمی  ترین 
خوانی در حرم به مناسبت روز عاشورا به سال 
1025 قمری)دوره صفویه( برمی  گردد که در آن به 
نام »محمدحسین روضه  خوان«  به  شخصی 
فاطمی  اند.  کرده   پرداخت  وظیفه  و  مواجب 
مقدم در این خصوص می گوید: »حضور روضه  
خوان های حرم در این مجالس از ابتدای ماه 
انجام  به صورت مستمر  روز عاشورا  تا  محرم 
می شده و این مراسم از دوره صفویه آغاز شده 
و در این دوره، روضه خوانی و ذکرگویی حضرت 
بوده  آن  برنامه  های  جمله  از  حسین)ع(  امام 
روضه  کتاب  خواندن  به  دوره  این  در  است. 
الشهدا هم در اسناد اشاره شده است«. وی 
تصریح می کند: »در اواخر دوره قاجار در دهه اول 
محرم و به مناسبت عاشورا، تعداد روضه  خوانان 
به 37 نفر در حرم مطهر می رسیده است. این 
رواق  در  و  حرم  درهای  مقابل  روضه  خوانان 
دارالسیاه به روضه  خوانی می  پرداختند و مطابق 
با سند شماره 19353مربوط به سال 1325)دوره 
آنان انعام از سوی آستانه مقدسه  ( به  قاجار

رضویه پرداخت می  شده است. 
سازمان  در  موجود  عکس های  مطابق 
کتابخانه  ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
از  شلوغ  و  مملو  حرم  عاشورا  روز  در  رضوی 
حضور عزاداران در صحن عتیق بوده که حتی 
برخی از عزاداران در پشت  بام حرم، نزدیک گنبد 
مطهر و باالی ایوان طالی صحن عتیق حضور 
پیدا می کردند. آنچه در حرم مطهر رضوی برگزار 
موجود  موقوفاتی  اسناد  اساس  می شودبر 
هزینه  ها و خرج کردهای هر کدام از این مراسم 
در آن مشخص است«. آستان قدس رضوی از 
ابتدای شکل  گیری تاکنون اهتمام جدی نسبت 
به برپایی آیین های مذهبی برای پاسداشت یاد 

امامان شیعه داشته است.

نگاهی به مراسم عزاداری حسینی در حرم رضوی درگذر زمان

احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
خراسان رضوی با حضور در شورای اداری 
و  فعالیت ها  اهداف،  تشریح  به  استان 
پرداخت. هالل  خانه های   برنامه های 

به گزارش جام جم سید مجتبی احمدی در 
این جلسه که با حضور معاونان و مدیران 
و  دستگاه ها  کل  مدیران  استانداری، 
به  اشاره  با  شد  برگزار  استان  فرمانداران 
عمومی  تاب آوری  فرهنگ  ارتقای  ضرورت 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین ایده هایی که 
در دهه حاضر هم در مدیریت بحران و هم 
است،  شده  مطرح  شهری  مدیریت  در 
مفهوم شهرهای تاب آور و مقاوم در برابر 
بحران هاست که می طلبد آمادگی عمومی 

افزایش یابد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
رضوی با اشاره به دو سند عمده سازمان 
سندای  سند  و  هیوگو  سند  یعنی  ملل 
خطر  کاهش  راهبردهای  راستای  در  که 
تشریح  به  است  شده  تدوین  بالیا  در 
اولویت های اجرایی این دو سند پرداخت و 
10 راهکار حیاتی برای ایجاد شهرهای تاب آور 

برشمرد.
وی افزود: جمعیت هالل احمر بر اساس 
مصوبه شورای عالی مدیریت بحران کشور، 
ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   77 ماده 
کشور و مواد 3 و 6 اساسنامه جمعیت هالل 
ایجاد خانه های هالل در  احمر نسبت به 
مناطق آسیب پذیر روستایی و شهری اقدام 

نموده است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان 
ایجاد  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  رضوی 
خانه های هالل  اعتالی سطح آگاهی عمومی 
فعالیت های  و  سوانح  برابر  در  جامعه 
بشردوستانه، افزایش آمادگی جوامع محلی 
در  آسیب پذیری  کاهش  سوانح،  برابر  در 
برابر سوانح با رویکرد تاب آوری و توسعه 
ظرفیت های داوطلبانه در جوامع محلی و 

مسئولیت های اجتماعی است.
احمدی  با اشاره به نظر مساعد استاندار 
محترم در دیدار با رئیس جمعیت هالل احمر 
کشور مبنی بر آماده سازی زیرساخت های 
سطح  در  هالل  خانه   2000 ایجاد  برای  الزم 
استان خراسان رضوی و همچنین ایجاد 
خانه هالل در استانداری خراسان رضوی  و 
تاکید ایشان برای تاسیس خانه های هالل 
اعالم کرد:  حمایت مسئوالن بویژه استاندار 
محترم و فرمانداران و مدیران کل می تواند 
در تحقق اهداف خانه های هالل که همان 
ارتقاء تاب آوری جوامع محلی می باشد کمک 

شایان توجهی نماید.

تشــریح خانه هــای هــال 
در شورای اداری استان

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی
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اســت حســین  جــام  از  لبریــز  لبــم 
عــروج نــام مــن بــام حســین اســت
شــکافد را  قلبــم  جــراح  اگــر 
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خبر

مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  مدیرعامل 
در یادداشتی ضمن تشریح عملکرد این 
شرکت از تولید 89 میلیارد و 876 میلیون 
متر مکعب گاز و 55 میلیون و 865 هزار 
بشکه نفت از ابتدای سال 98 تا پایان تیر 

امسال خبر داد.
به گزارش جا م جم هفته دولت که به نام 
مزین  باهنر  و  رجایی  گران قدر  شهیدان 
است، فرصت مغتنمی برای بررسی مسیر  
و   گذشته  پرفراز  و نشیب طی یک سال 
وزارت  و  دولت  خدمات  آتی  برنامه های 
شریف  مردم  به  خدمتگزاری  در  نفت 
در  که  سال هایی  است.  اسالمی  میهن 
برای  پیوسته  به طور  نظام  دشمنان  آن 
سرکوب سیر تعالی و شکوفایی کشور از 
به طوری که  نکرده اند.  دریغ  تالشی  هیچ 
کینه  این  از  بخشی  ظالمانه  تحریم های 
مردان  پایمردی  اما  آن هاست؛  عداوت  و 
تحقق  راستای  در  سرزمین  این  زنان  و 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و  استقالل  خودکفایی،  ضمانت  ایران 
در  نفت  صنعت  می دهد.  نوید  را  آزادگی 
به عنوان  توانسته  خود  پرافتخار  تاریخ 
موتور محرک و پیشران توسعه همه جانبه 
کشور نقش بی بدیلی ایفا کند. شرکت نفت 
شرکت های  از  یکی  ایران  مرکزی  مناطق 
تولیدی نفت و گاز در ساختار شرکت ملی 
زیرمجموعه  شرکت  سه  با  ایران  نفت 
زاگرس  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
جنوبی، شرق و غرب به  عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده استراتژیک گاز مناطق خشکی 
کشور به شمار می آید که مسئولیت تولید، 
فراورش و انتقال نفت و گاز از 28 میدان 
فعال را بر عهده دارد. عملکرد این شرکت 
تأمین  و  اقتصاد  چرخه  در  بسزایی  تأثیر 
ویژه  مقطع  در  به خصوص  پایدار  انرژی 
کنونی با حفظ و صیانت از منابع ملی دارد.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، از ابتدای 
سال 98 تا پایان تیر سال جاری درمجموع 
رقم قابل توجه 89 میلیارد و 876 میلیون 
گاز و 55 میلیون و 865 هزار  مترمکعب 

بشکه نفت تولید کرده است.
نفت مرکزی در طول سال گذشته به منظور 
و  حفاری  به  تولید  افزایش  و  استمرار 
تکمیل 9حلقه چاه جدید و 7 حلقه چاه 
تعمیری و درمجموع 27هزار متر عملیات 
کرده  اقدام  دکل   8 از  استفاده  با  حفاری 
مصرف  در  صرفه جویی  رویکرد  با  است، 
مواد گل و سیمان و کاالهای حفاری تنها 
در 2 سال گذشته می توان به صرفه جویی 
یورو  150هزار  حدود  و  ریال  میلیارد   751

صرفه جویی اشاره کرد.

مناطق  نفت  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی اعالم کرد؛

میلیارد   9۰ حدود  تولید 
مترمکعب گاز در 1۶ ماه اخیر

مقیاس  بزرگ  اراضی  وجود  به  اشاره  با  شهردارمشهد، 
به  گفت:  باهنر  و  رجایی  شهید  شهرک های  محدوده  در 
 دنبال توافق با آستان قدس رضوی برای احداث بوستانی

 70 هکتاری در این اراضی هستیم.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
شهرک  ساکنان  با  نشست  در  کالئی  محمدرضا  مشهد، 
شهید رجایی و شهید باهنر که با حضور جمعی از اعضای 
، در مسجد جامع حضرت ابوالفضل  شورای اسالمی شهر
برای  اهالی  درخواست های  به  پاسخ  در  برگزارشد،  )ع( 
ساماندهی این دو شهرک اظهار کرد: در مجموع معتقدم 
آن مشارکت  کارها زمانی پیش خواهد رفت که مردم در 

داشته باشند.
دو  این  اوضاع  ساماندهی  برای  همچنین  افزود:  وی 
و  تمرکز  نیازمند  مردم  مشارکت  جلب  کنار  در  شهرک، 

اولویت بندی مشکالت هستیم.
و  بودجه  مساله  حل  نیازمند  پورسینا  شهرک  بازگشایی 

همراهی مردم است
شهردار مشهد در پاسخ به درخواست جمعی از ساکنان 
شهرک پورسینا برای بازگشایی و تعریض معبر این محله 
پورسینا  بازگشایی  و  پروژه  این  پیشبرد  برای  کرد:  بیان 
نیازمند حل دو مسئله؛ بودجه و همراهی مردم هستیم که 

خوشبختانه در بحث تامین بودجه مشکلی وجود ندارد.
روبه رو  آن  با  که  مساله ای  اما  کرد:  خاطرنشان  کالئی 
هستیم، این است که خود مردم نیز باید در این مسیر 
به شهرداری مشهد کمک کنند، زیرا برای اجرای پروژه، 32 
پالک باید تملک شود که در این میان تنها پنج پالک اقدام 
به امضای صلح نامه کرده پاند و 9 پالک نیز در مسیر انجام 
کارشناسی هستند اما 18پالک دیگر هنوز حاضر به توافق 

با شهرداری برای واگذاری پالک ها و اجرای پروژه بازگشایی 
پورسینا نیستند.وی در خصوص درخواست یکی دیگر از 
ساکنان شهرک برای بازگشایی محور بصیرت اضافه کرد: 
اجرای این پروژه نیازمند تملک بخشی از اراضی امیر آباد 
است، که در این راستا مذاکرات زیادی را با آستان قدس 
رضوی انجام داده ایم و به صورت جدی پیگیر اجرای این 

پروژه هستیم.
حاشیه  چشم  باهنر  شهید  و  رجایی  شهید  شهرک های 

شهر هستند
شهرک های  معتقدیم  که  این  بیان  با  مشهد  شهردار 
شهید رجایی و شهید باهنر چشم حاشیه شهر هستند، 
روی  باید  شهر  حاشیه  ساماندهی  برای  لذا  کرد:  تصریح 
این دو شهرک تمرکز کنیم که این موضوع نیاز به اتحاد، 

همدلی و مشارکت ساکنان این شهرک ها دارد.
ساکنان  از  دیگر  جمعی  درخواست  به  پاسخ  در  کالئی 
مشکل  رفع  برای  باهنر  و  رجایی  شهید  شهرک های 
، با اجرای شبکه جمع آوری  پساب های رها شده در معابر
آوری  جمع  شبکه  اجرای  برای  کرد:  تاکید  نیز  فاضالب 
به  اما  شده  گرفته  نظر  در  بندی هایی  اولویت  فاضالب 
شخصه معتقدم که باید اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 

در این دو شهرک در اولویت قرار گیرد.
به  ما  افزود:  حر  بولوار  سنگین  ترافیک  خصوص  در  وی 
دنبال کاهش ترافیک عبوری بولوار حر هستیم که در این 
راستا پروژه تعریض و بهسازی جاده مشهد-رضویه را اجرا 
تقاطع  چهارم  بازوی  اجرای  دنبال  به  آن  کنار  در  و  کردیم 

غیرهمسطح مصلی هستیم.
ح تفصیلی جدید است یکی از مشکالت ما نداشتن طر

شهردار مشهد، همچنین در پاسخ به درخواست جمعی 

در  باهنر  و  رجایی  شهید  شهرک های  ساکنان  از  دیگر 
خصوص تسهیل در ارائه مجوز ساخت و ساز و جلوگیری 
ما  مشکالت  از  یکی  کرد:  اظهار  ساختمانی  تخلفات  از 
این  رفع  برای  که  است  جدید  تفصیلی  ح  طر نداشتن 
مشکل و سرعت بخشیدن به روند ساماندهی به ساخت 
ح تفصیلی مرتبط با آنها  و ساز و اراضی در این دو شهرک طر
ارائه  شهر  شورای  به  تصویب  برای  موضعی  صورت  به  را 
کشاورز  خیابان  تعریض  درخصوص  کرد.کالئی  خواهیم 
کار  پای  امر  این  انجام  برای  مشهد  شهرداری  کرد:  بیان 
است اما همانطور که پیش از این ذکر کردم برای انجام آن 

نیازمند مشارکت ساکنان محل هستیم .
محدوده  مقیاس  بزرگ  اراضی  ساماندهی  به  وی 
شهرک های شهید رجایی و باهنر نیز اشاره و تصریح کرد: 
ما به دنبال این هستیم که یک بوستان 70 هکتاری در این 
اراضی ایجاد کنیم هرچند که بسیاری می گویند این کار را 
خواهد  دنبال  به  اجتماعی  معضالت  زیرا  ندهیم  انجام 
داشت اما اعتقاد دارم اگر مردم پای کار بیایند و خودشان 

مراقبت کنند می توانیم این کار را انجام دهیم.

شهردار مشهد:
« هستیم پیگیر احداث بوستان 70 هکتاری در شهرک »شهید رجایی و باهنر

فراخوان      

در راستای فرهنگ سازی و مدیریت مصرف بهینه آب و آغاز 
ماه محرم نخستین جشنواره  استانی عکس )آب و زندگی(

در دو بخش برگزار می شود:
* شرایط و مقررات شرکت در جشنواره :

* شرکت در جشنواره برای همه عالقه مندان و هنرمندان عکاس استان 
خراسان رضوی آزاد می باشد .

* محدودیتی در تعداد آثار ارسالی در هر دو بخش جشنواره وجود ندارد.
* ارسال مشخصات کامل شرکت کننده شامل: 

نام و نام خانوادگی، محل تولد، کدملی، شماره تماس و آدرس به همراه آثار 
ارسالی الزامیست.

* در صورت راهیابی اثر به نمایشگاه پایانی و برگزیده شدن اصل اثر دریافت 
خواهد شد.
* جوایز :

*بخش اصلی :
* 7 برگزیده به صورت هم ارزش لوح تقدیر+ هر کدام مبلغ 4000000ریال 

* بخش ویژه : 
* 2برگزیده لوح تقدیر هر کدام مبلغ 6000000 ریال

* دبیر جشنواره: امیر عنایتی
* برگزارکنندگان:

◀اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی خراسان رضوی
 ◀دفترروابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی

◀اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان تربت حیدریه
◀شرکت آب وفاضالب تبصره دو شهرستان تربت حیدریه

◀انجمن عکاسان شهرستان تربت حیدریه
www.abfakhorasan.ir


