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ستاد ویژه تدابیر اقتصادی 
باید هدفمند حرکت  کند
مقابله با سرقت شن و ماسه از رودخانه ها در دستور کار 

قرار گرفت؛

 برخورد با رودخانه خواری 
این بار در تربت جام

مدیــر عامل آبفای مشــهد 
اعالم کرد؛

افزایش 7 درصدی 
تعرفه آب در مشهد

عملکرد تربیت بدنی آستان قدس رضوی بعد از 3 ماه تعطیلی؛

ورزش بعد از قرنطینه

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی صبح ایران www. daneshpayam. ir
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خراسان  رضوی
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با هدف کمک به نیازمندان صورت گرفت؛
تشکیل قرارگاه مواسات و همدلی 
در خراسان رضوی
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در شرکت ایران خودرو خراسان 147 تن پسماند ویژه و صنعتی 
جمع آوری و برای امحاء بارگیری و ارسال شد.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت ایران خودرو 
خراسان در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست و رعایت الزامات 

قانونی و همچنین پس از اخذ مجوزهای الزم از اداره کل محیط 
زیست خراسان رضوی با حضور نمایندگان این اداره، 147 تن 
پسماند ویژه و صنعتی در 9 دستگاه تریلر بارگیری و جهت امحاء 
به سایت مجتمع فن آوری پسماند زیست واقع در شهرستان ساوه 

ارسال شد. گفتنی است شرکت ایران خودرو خراسان اولین شرکت 
در استان خراسان رضوی می باشد که در سامانه جامع مدیریت 
محیط زیست انسانیEMP اطالعات خود را ثبت و در قالب این 

سامانه اقدام به ارسال پسماندها جهت امحاء نموده است.

در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست؛
ایرانخودروخراسان،پیشگامدرامحاءپسماندویژهوصنعتی
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خبر

انشـعاب جمـعآوری
غیرمجـازآبدرشـهر

بارنیشابور

بار  شهر  فاضالب  و  آب  اداره  رئیس 
شهرستان نیشابور از آغاز عملیات جمع 
آوري انشعابات غیرمجاز آب مسکوني و 

باغي در این شهر خبرداد.
فاطمه حسیني در گفتگو با جام جم با اشاره 
به شناسایي 65 فقره انشعاب غیر مجاز در 
این شهر اعالم کرد:با همکاري و مساعدت 
انتظامي  نیروي  و  نیشابور  دادستان 
10فقره انشعاب غیر مجاز قطع و افراد 
 متخلف به مراجع قضایي معرفي شدند.

براي  اخطار  ارسال  را  بعدي  گام  وي 
متخلفان باقیمانده اعالم کرد تا نسبت به 
جمع آوري انشعابات غیر مجاز اقدام کنند.

حسیني میزان آبیاري باغات با آب شرب را 
درحدي اعالم کرد که مخزن ذخیره  500 
مترمکعبي شهر پس از تکمیل ظرفیت،  
ظرف چند  ساعت تخلیه شده  و شهروندان 
با مشکل کمبود آب مواجه می شدند. وي 
با بیان این که هزارو 240مشترک تحت 
پوشش خدمات آبفاي شهر بار قرار دارند، 
برخورد با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان 
در حوزه آب شرب را خواست مردم دانست  
و اعالم کرد: با اجراي شبکه جدید از محل 
چشمه و آبشار 15 لیتر بر ثانیه به حجم تولید 
آب شهر بار افزوده شد و توان تولید به 25لیتر 
برثانیه رسید که این میزان نیاز شهروندان را 

برآورده می کند.

با هدف کمک به نیازمندان صورت گرفت؛

تشکیل قرارگاه مواسات و همدلی در خراسان رضوی

قرارگاه مواسات و همدلی پس از فرمایشات مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل امام خامنه ای )مدظله العالی(، نیمه شعبان، در 
راستای تحقق کمک به نیازمندان و افراد آسیب دیده از بیماری کرونا 
با محوریت نماینده معزز ولی فقیه در استان خراسان تشکیل گردید.

تاریخ  از  مواسات  قرارگاهی  جلسه  پنج  جام جم  گزارش  به 
1399/01/23 تا کنون تشکیل شده است.

اعضای قرارگاه مواسات و همدلی عبارتند از:
1.آستان  قدس رضوی 

2.استانداری خراسان رضوی
3.سپاه پاسداران انقالب اسالمی

4.شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
5.اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(

6. اداره کل هالل احمر 
7. اداره کل اوقاف و امور خیریه

8. شهرداری مشهد
9. ستاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر

10. اداره کل دادگستری
11. بسیج جامعه پزشکی

12. ستاد حاشیه شهر مشهدمقدس
13. اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی

14.نماینده  خیرین
این قرارگاه در تمامی شهرستان های استان با محوریت امام جمعه و 

نماینده دستگاه های ذکر شده راه اندازی شد.
دبیرخانه مرکزی قرارگاه نیز با مسئولیت مرکز رسیدگی به امور 

مساجد احداث گردید.
اقدامات دبیرخانه:

 آماده سازی طرح نامه و شرح وظایف پیشنهادی دستگاه ها به همراه 
تشکیل چهار کمیته تخصصی

مفهوم مواسات:
مواسات بر اساس مفاهیم دینی، مبتنی بر سه محور اساسی انفاق، 
قرض و خدمت است و بر اساس همین مبانی دینی، اولویت در 

مواسات، با خویشاوندان و همسایگان و آشنایان است.
از آداب مواسات،  این است که بدون منت و توقع، به طور مستقیم و با 

رعایت عزت نفس مخاطب و بدون هیاهو صورت گیرد.
بیان اجمالی:

متاسفانه با فراگیری ویروس کووید19 در سراسر کشور، تعداد  
زیادی از خانوارها )بخصوص طبقه متوسط و ضعیف یا ساکنان 
نواحی اقماری کالن شهرها(، با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی 
یا تعطیلی کسب و کارها، دچار مشکالت فراوان معیشتی گردیده اند.

همانند گذشته، بنا بر تاکیدات دینی و دستورات امام خمینی )ره( و 
امام خامنه ای، نیروهای مردمی و ارگان های انقالبی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، دست در دست هم داده و تالش می کنند تا بتوانند 
قسمتی از مشکالت ایجادشده برای مردم را مرتفع نمایند؛ اما عدم 
وجود قرارگاه هماهنگی، این حرکت شایسته را گرفتار آسیب هایی 
نظیر موازی کاری، همپوشانی اقدامات، ضعف در شناسایی، ضعف 

در اطالع رسانی و... نموده است.
در طرح تشکیل »قرارگاه رزمایش مردمی مواسات«، تالش 
می شود تا ارگان های نهادی و سازمان های مردم نهاِد حاضر در این 
نهضت مومنانه، در کنار هم قرار گرفته و تالشی هم افزا را با محوریت 
نماینده  مقام معظم رهبری در استان، پیگیری و به سرانجام رسانند 
تا ضمن جلوگیری از اتالف و اسراف منابع مالی و انسانی، بیشترین 

میزان بهره مندی و بهره وری را شاهد باشیم.
اهداف

اهداف تشکیل »قرارگاه رزمایش مردمی« مواسات را می توان به 
شرح ذیل اعالم نمود:

-  ایجاد تشکیالت قوی و جامع، جهت سازماندهی نهادهای 
حکومتی کمک رسان -  هم افزایی و هماهنگی و سازماندهی 
تشکیالت مردمی و نهادهای مختلف حاکمیتی -  جلوگیری از 

اتالف منابع مالی، انسانی و فکری نهادهای حکومتی و مردمی
-  جلوگیری از موازی کاری -  ایجاد بانک اطالعات مناسب از 
افراد آسیب دیده و کم برخوردار با استفاده از ظرفیت تمام نهادها 
-  حمایت حداکثری از آسیب دیدگان -  ارائه  نمونه ای موفق از 
تشکیالت قرارگاهی برای بهره مندی در بحران ها و پیشامدهای 

احتمالی در آینده
تشکیالت

به منظور دستیابی به اهداف طرح، شورایی متشکل از نهادهای 
حاکمیتی کمک رسان،  با محوریت نماینده معزز ولی فقیه در استان 

شکل گرفته که ترکیب و تشکیالت آن به شرح ذیل است:
ریاست شورا: نماینده محترم ولی فقیه در استان

اعضای شورا: سپاه امام رضا )ع(؛ آستان قدس رضوی؛ 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان؛ ستاد حاشیه شهر مشهد؛ 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان؛ سازمان تبلیغات اسالمی استان؛ 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان؛ استانداری خراسان رضوی؛ 
شهرداری مشهد؛ ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان؛ 
مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان؛ نماینده تشکل های 
مردمی؛ بسیج جامعه پزشکی؛ سازمان هالل احمر؛ ستاد اجرای 

فرمان امام خمینی )ره(
اعضای شورا در قالب کمیته هایی، بر اساس نوع 

وظایف و کارکرد، سازماندهی شده اند:
دبیری شورا بر عهده مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان و 
سخنگویی شورا بر عهده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان 
است.در شهرستان ها نیز با محوریت امام جمعه محترم و به دبیری 
دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان و سخنگویی رییس 
ستاد نماز جمعه، با محوریت مساجد، شورای قرارگاه رزمایش مردمی 

مواسات تشکیل می گردد.
اعضای شورای قرارگاه در سطح شهرستان: نماینده 
آستان قدس رضوی؛ فرمانده ناحیه سپاه شهرستان؛ فرمانداری 
شهرستان؛ دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان؛ اداره اوقاف 

و امور خیریه استان؛ کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان؛ اداره 
تبلیغات اسالمی شهرستان؛ ستاد نماز جمعه شهرستان؛ ستاد احیاء 
امر به معروف و نهی از منکر شهرستان؛ شهرداری؛ مدیر مسئول 

فعال ترین پایگاه خبری شهرستان.
-  در سطح شهری نیز بنا به اقتضای شرایط شهر، در مورد اعضای 

شورا تصمیم گیری خواهدشد.
کیفیت اجرا و وظایف معین شده

پس از تشکیل شورای قرارگاه رزمایش مردمی مواسات و تشکیل 
کمیته های تخصصی، هر یک از کمیته ها بر اساس شرح وظایف 

ذیل فعالیت می نمایند:
روش اجرایی وظایف فوق، در جلسات کمیته ها در سه سطح استانی، 
شهرستانی و شهری، با نقش آفرینی اعضای شورای شهرستان و 

شهر تعیین خواهدشد.
جلسات مستمر شورا و کمیته ها در دوره های زمانی مصوب شورا 

برگزار خواهدشد.
همه نهادهای عضو قرارگاه متعهد می گردند از اقدامات موازی 

خودداری نمایند.
با توجه به مبانی موکد دینی در مواسات، هیچ گونه وجه نقدی 
ما به ازای بسته های اهدایی دریافت نمی گردد و پیشنهاد می شود 
یک چهارم تامین هر بسته توسط تشکل های مردمی و خیرین با 

محوریت مساجد جمع آوری گردد.
ارزیابی و افق پیش روی طرح

در پایان دوره های مختلف طرح،  اقدامات کمیته های مختلف مورد 
بررسی و پایش قرار گرفته و نسبت به بهینه سازی روندهای موجود در 
طرح، با نظر شورای قرارگاه رزمایش مردمی مواسات، اقدام می گردد.

انتظار می رود طرح قرارگاه رزمایش مردمی مواسات، بتواند زمینه 
همکاری های گسترده بین سازمان های مختلف حکومتی و 

تشکل های مردمی در آینده را فراهم آورد.
1. انتخاب 440 قرارگاه مسجدی در استان؛ 220 قرارگاه مسجدی 
در مشهدمقدس و 220 قرارگاه مسجدی در شهرستان های استان؛

2. تشکیل جلسات تخصصی با دستگاه ها جهت بررسی مسائل و 
رصد وظائف کمیته ها؛

 3. ثبت اسامی افراد  متقاضی و دستگاه های خدمت رسان در سامانه 
سخا مورخ: 99/03/17؛

4. هماهنگی با 240 نانوایی برای در اختیار قرار دادن نان رایگان و 
پرداخت هزینه آن به مبلغ: 2/000/000/000 ریال

5.  663/953 بسته  معیشتی که به خانواده های تحت حمایت تقدیم 
شده  است. 

6. پخت و توزیع بیش از 3/909/530 پرس غذای گرم برای 
محرومان )افطار و سحر(؛

 7.انجام قربانی بیش از 2/000 رأس گوسفند و 103 رأس گوساله 
و 20 نفر شتر؛ 

8. راه اندازی شورای معتمدان و حل مشکل بیش از 1121 مستأجر 
و تخفیف مبلغ 8/000/000/000 ریال از مالکان.

9. برگزاری 7 رزمایش مواسات به شرح ذیل:
- تسویه مانده حساب های دفتری بیش از 2000 نیازمند در 

سوپرمارکت ها.
-  تهیه و توزیع بیش از 1/300/000 بسته بهداشتی )مواد ضدعفونی 

و  ماسک(.

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ابالغ حکم 
ستاد ویژه تدابیر اقتصادی به استان گفت: ستاد 

ویژه تدبیر اقتصادی با اجماع حرکت می کند.
به گزارش جام جم به نقل از اداره کل روابط 
عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا 
رزم حسینی در جلسه شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی استان ادامه داد: مهم ترین 
وظیفه ما در این مقطع عمران و آبادانی استان 

است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه بر 
شکستن دیوار ستبر تمرکز قدرت با ابالغ حکم 
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تأکید کرد و گفت: از 
دیدگاه بخش خصوصی این حکم یک اقدام 
ویژه و تاثیرگذار است و توفیق در این عمل 

می تواند به توسعه آن در کشور بیانجامد.
غالمحسین شافعی به دو اقدام عملی در راستای 

فرمایش رهبری در اجرای قانون فضای کسب 
و کار اشاره کرد و افزود: ایجاد پنجره واحد شروع 
کسب و کار از سوی وزیر اقتصاد و راه  اندازی 
دادگاه های تجاری در آینده نزدیک نویدبخش 
حرکت  های تازه خواهد بود.وی مجلس را مبدأ 
حرکت های تعیین کننده دانست و یادآور شد: 
همکاری موثر بین مجلس و بخش خصوصی 

می تواند سرآغاز اقدامات خوبی در آینده باشد.

استاندار:

ستاد ویژه تدابیر اقتصادی باید هدفمند حرکت  کند

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
مشهد:

کروناهمچناندرکنار
ماست

نماینده تام االختیار وزیر بهداشت مدیریت 
بیماری کرونا در خراسان رضوی گفت: 
باید  و  ماست  کنار  در  همچنان  کرونا 
دستورالعمل های بهداشتی و اصول خود 
مراقبتی برای پیشگیری از این بیماری 

مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری صدا 
وسیما، محمد حسین بحرینی با اشاره به کم 
شدن محدودیت ها و آزاد شدن مشاغل 
کرونا همچنان در کنار ماست کسب و کار 
تاکید کرد: هرگز فراموش نکنیم که کرونا 
در کنار ماست و در کنترل این بیماری، 
مهم ترین رکن، آحاد مردم هستند که باید 
با صبر و شکیبایی، خود مراقبتی و رعایت 
ویروس  این  انتقال  از  بهداشتی  اصول 
 : گفت  وی  کنند.  جلوگیری  جامعه  در 
فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی 
)شستن دست ها(، استفاده از محلول های 
ضد عفونی و استفاده از ماسک برای حفاظت 

خود و اطرافیان باید کماکان رعایت شود.



یک دستگاه لودر و کمپرسی که اقدام به برداشت غیرقانونی 
مصالح از جامرود کرده بودند توسط امور منابع آب تربت جام  

و با دستور قضایی توقیف شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 

خراسان رضوی، مدیر اداره منابع آب شهرستان تربت جام 
با اعالم این خبر گفت: با تالش و همت گروه های گشت و 
بازرسی این اداره در 26 خرداد و مشاهده یک دستگاه لودر و 
کمپرسی که اقدام به برداشت غیرمجاز مصالح از جامرود در 

محدوده خیرآباد باالجام کرده بودند و با اخذ دستور قضایی و 
 همکاری ماموران انتظامی این ادوات توقیف و به پارکینگ

 پاسگاه مالکی منتقل شدند. 
تحقیق در این زمینه ادامه دارد.

مقابله با سرقت شن و ماسه از رودخانه ها در دستور کار قرار گرفت؛
برخوردبارودخانهخواریاینباردرتربتجام
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بعد از ماه ها تعطیلی اماکن عمومی، به تازگی 
سالن های ورزشی مجوز فعالیت پیداکرده اند. 
با این حال، چه فضای اماکن ورزشی و چه 
ورزشکاران، شکل و شمایل و کیفیت متفاوتی 

از قبل را تجربه می کنند.
به گزارش جام جم روزی در شیفت ورزشی 
بانوان در مؤسسه به سالن ها و فضای تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی سرزده ایم تا بعد از ماه ها 
تعطیلی مجموعه و فعال شدن دوباره کالس ها 

از شرایط جدید ورزش کردن گزارش بگیریم.
*احیای تناسب جسمانی و شادابی

بانوان  آمادگی جسمانی  مربی  زینب طیبی، 
از  بعد  که  است  قدس  آستان  تربیت بدنی 
بازگشایی سالن ها از 10 روز گذشته، ضمن 
رعایت همه نکات بهداشتی همراه ورزشکاران 
مشغول فعالیت ورزشی شده؛ از شرایط جدید 
می گوید:  کرونا  شیوع  از  بعد  کردن  ورزش 
با  مراجعان  همه  مؤسسه،  به  ورود  لحظه 
دستگاه تب سنجی غربالگری و با تونل گندزدا، 
ضدعفونی می شوند. جدای از تدابیر بهداشتی 
موارد  رعایت  بر  هم  مربیان  مجموعه،  این 
بهداشتی حین نرمش کردن بخصوص حفظ 
فاصله اجتماعی تأکید می کنند تا ضمن تقویت 
قوای جسمانی خود، سالمتی خانواده و دیگران 

را بعد از خروج از مجموعه به خطر نیندازند.
او و شاگردانش و نیز دیگر مربیان تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی در دوران تعطیلی اماکن 
ورزشی از ورزش دور نیفتاده و از طریق گروه های 
آموزش آنالین حرکات و نرمش های مناسب با 
فضای منزل، بدن خود را روی فرم نگه داشته اند. 
وی اضافه می کند: خواه ناخواه به خاطر نامرتب 
شدن فعالیت ورزشی و نیز مصرف خوراک های 

پرکالری در ماه رمضان، برخی از دوستان دچار 
تالش  ولی  شده اند،  کسالت  و  وزن  اضافه 
می کنیم در این کالس ها دوباره تناسب اندام 

سابق و روحیه شاداب و با نشاط خود را بازیابند.
* توجه به حفظ سالمت خود و دیگران

در جمع شاگردان کالس استاد طیبی، سخت 
مشغول تمرین و گرم کردن است. خودش را 
بی بی اکرم موسوی معرفی می کند.  بیشتر از یک 
سال از عضویتش در کالس آمادگی جسمانی 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی می گذرد و 
پیش از این نیز به طور مرتب شنا می کرد. از 
تأثیرات ورزش کردن برروی زندگی خود بسیار 

احساس رضایت دارد.
این بانوی خانه دار که در دوران تعطیلی ناشی از 
شیوع کرونا، با دنبال کردن کانال ورزش رضوی 
این مؤسسه تمرینات سبک نرمشی را انجام 
می داد. ابتدا از فواید ورزش کردن می گوید: در 
شرایط امروز جامعه و گرفتاری هایی که همه 
با آن دست به گریبان هستند، ورزش کردن 
بخصوص برای بانوان متأهل و صاحب همسر 
و فرزند هم به تخلیه بار هیجانی و هم سالمت 
جسمی شان کمک می کند. وی اضافه می کند: با 
توجه به این که امروزه خیلی از امور منزل ماشینی 
شده و تحرک بدنی کم شده، ورزش کردن برای 
خانم ها بیشتر از بچه ها و آقایان ضرورت دارد. 
بویژه در دوران قرنطینه خانگی برای جلوگیری 
از چاق شدن، حداقل نیم ساعت در روز نرمش 
می کردم. بعد از باز شدن اماکن ورزشی هم سعی 
می کنم همیشه مواد ضدعفونی همراهم باشد و 
مرتب دستم را گندزدایی می کنم. ضمن این که 
لوازم ورزشی را به صورت شخصی می آوریم و با 
رعایت فاصله گذاری ها نرمش می کنیم تا پس 

از خروج از مجموعه، مسبب بیماری خانواده و 
دیگر اعضای جامعه نشویم.
*ورزش تعطیل نیست

حمیده تقیان، کارشناس علوم ورزشی و مربی 
دو رشته بسکتبال و شنا در مؤسسه تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی است. در خصوص اوضاعی 
که کرونا به سالن های ورزشی تحمیل کرده 
بیشتر توضیح می دهد و می گوید: به جز زدن 
ماسک، استفاده از دستکش و حفظ فواصل 

اجتماعی، کالس ها با نصف ظرفیت معمول 
تشکیل می شود. یادآوری مکرر موارد بهداشتی 
مصوب، جداسازی افراد مشکوک به بیماری، 
ضدعفونی مرتب اماکن و تجهیزات، اجبار به 
همراه داشتن لوازم شخصی هم از دیگر نکات 
رعایت شده در سالن های ورزشی است. وی 
اضافه می کند: باوجود این که چند ماه اماکن 
ورزشی تعطیل شدند ولی ورزش کردن تعطیل 
نشد و حرفه ای ها از مسیر کانال ها و گروه های 
مناسب  ورزشی  نرمش های  انواع  مجازی، 
منزل را دنبال کردند. با این وجود، خانه نشینی 
و کم تحرکی زمینه کسالت و کرختی شماری 
از ورزشکاران را فراهم کرد. لذا بعد از بازگشایی 
مؤسسه و کالس ها، تمرکز فعالیت های ورزشی 
همه دوره ها بر انجام تحرکات آمادگی جسمانی 
اندام  تناسب  و  آمادگی  بازگرداندن  برای 

ورزشکاران قرار گرفته است.
*ورزش کردن درچارچوب قوانین و 

استانداردها
فیروز،   تاج  علیرضا  رابطه  همین  در 
آستان  تربیت بدنی  مؤسسه  مدیرعامل 
قدس رضوی در ابتدا اشاره ای به شرایط 
نامساعد برای انجام فعالیت های ورزشی 
بعد از وقوع بحران کرونا داشت و بیان کرد: 
همزمان با شیوع بیماری از اوایل اسفند 
این مجموعه به طور کامل تعطیل شد. در 

این مدت طی طرحی با عنوان »ورزش در 
منزل« بیش از 70 کلیپ آموزش حرکات 
ورزشی تهیه و از مسیر فضای مجازی 

منتشر شد.
وی افزود: اخیراً اداره کل ورزش و جوانان 
استان با صدور ابالغی مجوز فعالیت برخی 
از رشته های انفرادی و گروهی را با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی داده است. البته 
در رشته های گروهی، بیشتر رشته هایی که 
تماس فیزیکی در آن ها در حداقلی ترین 
شکل ممکن وجود دارد، مانند آمادگی 
جسمانی یا تنیس روی میز مجوز فعالیت 
پیداکرده اند. در برخی از رشته های گروهی 
جسمانی  آمادگی  بخش  نیز  توپی  و 

فعال شده  است.
از  بعد  بالفاصله  داد:  ادامه  فیروز  تاج 
آستان  تربیت بدنی  مؤسسه  بازگشایی 
ایستگاه  دو  برپایی  با  رضوی،  قدس 
خدمات  مجموعه،  ورودی  در  جلوی 
ویژه بهداشتی چون تونل ضدعفونی و نیز 

تب سنجی مراجعان صورت می گیرد.
به گفته وی، طراحی و تهیه انواع پوسترهای 
موضوعات  خصوص  در  اطالع رسانی 
موردنیاز مراجعان در این روزها ازجمله 
و  بایدها  با  رابطه  در  آموزشی  بنرهای 
نبایدهای ورزش کردن در اماکن عمومی، 
آشنایی با روش های پیشگیری از ابتال به 
بهداشتی  پروتکل های  تشریح  کرونا، 
مورد تأکید وزارت بهداشت و نصب در 
اماکن پرتردد مؤسسه و سالن های ورزشی 
بانوان و آقایان، از دیگر اقدامات مؤسسه 
بعد  رضوی  قدس  آستان  تربیت بدنی 
فعالیت های  ازسرگیری  و  بازگشایی  از 
ورزشی است.وی ضمن تأکید بر رعایت 
و  سالمتی  حفظ  برای  بهداشتی  نکات 
گفت:  مراجعه کننده،  ورزشکاران  ایمنی 
طی روز در چند نوبت و به طور مرتب 
مختلف  شیفت های  بین  همین طور  و 
برگزاری کالس های آموزشی، ضدعفونی 
می شود. انجام  ورزش  اماکن  و  وسایل 
این مقام مسئول در آستان قدس رضوی 
همچنین اظهار کرد: تهیه یکسری لوازم 
برای کمک به ضدعفونی کردن دست ها 
در دستور کار قرار دارد. در ضمن، حین 
اماکن  و  سالن ها  به  ورزشکاران  ورود 
ورزشی، لزوم استفاده از ماسک یادآوری 
 می شود تا از هرگونه تهدید ابتال پیشگیری 

به عمل بیاید.

عملکرد تربیت بدنی آستان قدس رضوی بعد از 3 ماه تعطیلی؛

ورزش بعد از قرنطینه

مدیر واحد زیست محیطی سازمان 
خراسان  شهرداری های  همیاری 
رضوی اعالم کرد: کارخانه تولید کف 
پوش )از ضایعات الستیک( الگوی 
تعامل بین این سازمان و شهرداری 

مشهد است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط 
عمومی سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی، سید محمد فاطمی در 
حاشیه بازدید مسئوالن ستادی سازمان 
همیاری از کارخانه بازیافت الستیک 
که به مناسبت گرامیداشت هفته محیط 
زیست انجام شد، گفت: با واگذاری 
بهره برداری و مدیریت این کارخانه به 
حوزه تخصصی محیط زیست سازمان 
همیاری نمونه یک تعامل خوب و موثر 
بین این نهاد و شهرداری مشهد اتفاق 

افتاد.
وی ادامه داد: این کارخانه به صورت 
متوسط روزانه 6 تن الستیک ضایعاتی 
از اقصی نقاط کشور دریافت می کند 
که در قالب دو خط، کف پوش های 2 تا 
7 سانتی متری مورد نیاز شهرداری های 

استان را تولید می کند.
خراسان  شهرداری های  نیاز  تامین 
رضوی  به کفپوش با تسهیالت و  انعطاف 
مالی مختلف مدیر عامل شرکت همیار 
زیست گستر پردیسان سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی افزود:   
از  یکی  عنوان  به  کف پوش ها  این 
ملزومات پر مصرف شهرداری ها در 
محیط های بازی کودکان و بوستان ها 

به کارمی رود.
وی خاطر نشان کرد:  این واحد تولیدی 
تنها کارخانه با چنین کاربردی در استان 
است که با همکاری سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری مشهد از ضایعات 
الستیک، کف پوش تولید می کند و 
عالمه بر اشتغال مستقیم برای15نفر، 
100نفر  برای  غیرمستقیم  اشتغال 
دیگر در استان به وجود آورده است.

فاطمی گفت: با توجه به ظرفیت های 
به  پردیسان  شرکت  فنی  و  تولیدی 
عنوان واحد تخصصی محیط زیست 
سازمان همیاری، این آمادگی را داریم 
تا در حوزه های ممکن  با مشارکت 
تعامالت  مختلف  مالی  انعطاف  و 
سازنده ای را با شهرداری های استان 
و حتی دیگر ارگان های دیگر داشته 

باشیم.

با حضور معاون وزیر کشور صورت گرفت؛ 

کلنگ زنی طرح توسعه کارخانه شیشه فلوت فریمان 
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی، از آغاز اجرای طرح توسعه کارخانه شیشه فلوت کاویان 

در شهرک صنعتی کاویان فریمان با حضور معاون وزیر کشور خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی، محمد رضا مس 
فروش اظهار داشت  : طرح توسعه کارخانه شیشه فلوت کاویان  با حضور معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزیر کشور در شهرک صنعتی کاویان شهرستان  فریمان کلنگ زنی شد.وی افزود: با بهره برداری از 
طرح توسعه این کارخانه که 10 هزار میلیارد ریال برای آن سرمایه گذاری می شود، 400 نفر به صورت مستقیم 

و 800 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول فعالیت خواهند شد.

احیاءکارخانــهتولید
کفپوش؛الگویتعامل
ســازمانهمیــاریو

شهرداری

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

با توجه به این که 
امروزه خیلی از امور 
منزل ماشینی شده و 
تحرک بدنی کم شده، 
ورزش کردن برای 

خانم ها بیشتر از بچه ها 
و آقایان ضرورت دارد



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

خراسان در خراسان نور در جان تو می چرخد
 مگر خورشــید در چاک گریبان تو می چرخد 
 خراســان مهر دریا می شــود بــا گام هاي تو  
علیرضا قزوهبه دســت ابرها تســبیح باران تــو می چرخد
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علوم  دانشگاه  بهداشتی  امور  معاونت 
پزشکی مشهد، ایران خودرو خراسان را 
به دلیل اقدامات تاثیر گذار در خصوص 
پیشگیری از شیوع و مقابله با ویروس 
کرونا، واحد برتر در این زمینه و پیشبرد 
برنامه های بهداشت حرفه ای در سال 99 
بر اساس عملکرد سال 98 انتخاب نمود.

به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
شرکت ایران خودرو خراسان این شرکت 
با شیوع ویروس کرونا در کشور چین، 
تشکیل  با  را  خود  پیشگیرانه  اقدامات 
کمیته پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
آغاز و با تهیه دستور العمل های بهداشتی 
و اجرای پروتکل های وزارت بهداشت 
مانع از شیوع این ویروس در بین کارکنان 

و خانواده آنان گردید.
با توجه به شرایط کنونی و لغو اجتماعات، 
لوح تقدیر مذکور به ایران خودرو خراسان 

ارسال گردید.
گفتنی است در همین راستا و پیش از 
این سید جواد حسینی معاون دادستان 
استان خراسان رضوی از اقدامات شرکت 
ایران خودرو خراسان در زمینه پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا تقدیر و با اهداء 
لوح از زحمات زاهدی فرد مدیرعامل این 

شرکت قدردانی نمود.

مقابله و  شیوع  از  پیشگیری   در 
 با کرونا؛

ایران خودرو خراسان 
محمدرضا کالئی، شهردار مشهد  در مراسم نمونه شد

افتتاح پروژه بهسازی و مناسب سازی مسیر 
رضوان  بهشت  آرامستان  به  دسترسی 
فردوس ها  سازمان  کارکنان  از  تقدیر  با 
افزود: این عزیزان طی چهار ماه گذشته، با 
وجود شیوع ویروس کرونا علیرغم این که 
کارشان چندین برابر شد، به بهترین شکل 
و با رعایت تمامی نکات بهداشتی به مردم 

خدمات رسانی کردند.
پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
با  وی  مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی 
مدیریت  کنار  در  مردم  برحضور  تاکید 
شهری تصریح کرد: با توجه به این که تمام 
تالش ما برای کسب رضایت مردم است و 
بسیاری اوقات فراتر از وظایفی که روی 
کاغذ است را وظیفه خود می دانیم و به آنها 
خدمات رسانی می کنیم، حضور گروه های 
محلی و افرادی که از این خدمات استفاده 
خواهند کرد را در کنار خود باعث قوی تر 
شدن پیوند میان مردم و مدیریت شهری 

می دانیم.
ساماندهی  پروژه  افتتاح  کرد:  اضافه  وی 
و بهسازی راه دسترسی آرامستان بهشت 
رضوان از دو جهت اهمیت دارد اول این که 
باعث بهبود و ایمن شدن راه دسترسی برای 
ساکنان 11 روستای بخش مرکزی مشهد 
خواهد شد و در کنار آن دسترسی مردم به 

آرامستان بهشت رضوان آسان خواهد شد.
مدیریت  گرچه  که  این  بیان  با  کالئی، 
از حریم شهر  خارج  و  در حاشیه  شهری 
مشهد بسیاری از خدمات را نمی تواند ارائه 
دهد، اظهارکرد: اما مدام دنبال پیدا کردن 
راه هایی هستیم تا به تناسب شهر و فراشهر 
شهرستان  فرمانداری  حمایت  با  مشهد 
مشهد خدماتی ارائه دهیم که این پروژه 

هم یکی از نمونه های آن است.
ظرفیت  اکنون  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
بهشت رضا )ع(رو به اتمام است و این طور 
به نظر می رسد که باید عمده ظرفیت خود 
را در این آرامستان معطوف به رسیدگی به 
فضاهای عمومی و تسهیل بیشتر در امر 

زیارت اهل قبور نماییم.
وی گفت: با توجه به این موضوع باید به 
اصلی  آرامستان  که  کنیم  حرکت  سمتی 
شهر مشهد که خدمات پایه برای کفن و 

دفن را ارائه می دهد، بهشت رضوان باشد.
وی با بیان این که با توجه به این امر باید 
ظرف 6 ماه آینده مطالعات مورد نیاز، آماده 
شدن اسناد و انتخاب پیمانکار جهت احداث 
بهشت  آرامستان  به  اصلی  دسترسی  راه 
انجام  کنار گذر شمالی مشهد  از  رضوان 
شود تاکید کرد: باید بتوانیم تا پایان فصل 
پاییز عملیات اجرایی این مسیر را آغاز کنیم 
استفاده  برای  مهم  نیازهای  از  یکی  زیرا 

مسیر  ایجاد  رضوان  بهشت  آرامستان  از 
دسترسی اصلی به آن است.

حال  در  که  خدماتی  هرچند  افزود:  وی 
می شود  ارائه  رضوان  بهشت  در  حاضر 
با  مقایسه  قابل  و  است  مناسبی  خدمات 
سال گذشته نیست، اما بازهم تاکید دارم 
تا به افزایش ارائه خدمات در این آرامستان 

سرعت بخشیده شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه های 
زیادی در نقاط مختلف شهر درحال اجرا 
امیدوارم  این موضوع  به  با توجه  است و 
بتوانیم به طور میانگین در تیر امسال هر 
اجرایی  آغاز عملیات  یا  افتتاح  روز شاهد 

یک پروژه باشیم.

کالئی در ادامه گفت: ضمن خدا قوت به 
آنها می خواهم همانطور که  از  همکارانم 
طی سه سال گذشته هر پروژه ای را که 
پایان  به  خودش  زمان  در  کردند  شروع 
رساندند، با همان قوت و سرعت قبلی کار 
خود را ادامه داده و زمانبندی پروژه ها را 

مورد توجه قرار دهند.
تیر  که  این  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
امسال را ماهی پر از پروژه می دانم افزود: 
در مجموع امیدوارم سال 99 سالی پررونق 
برای پروژه های شهری و سالی پر فایده 
برای مردم باشد و مدیریت شهری نیز بتواند 
در سایه توجهات حضرت رضا)ع( خدمات 

بیشتری به مردم ارائه دهد.

شهردار مشهد در مراسم افتتاح پروژه بهسازی مسیر دسترسی به آرامستان بهشت رضوان:

هر چند روز یک پروژه افتتاح  می شود

آغاز برداشت جو در شهرستان مشهد 
عملیات  گفت:  مشهد  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر   
مکانیزه برداشت جو از 11 هزار هکتار اراضی جو آبی و 10 

هزار هکتار جو دیم این شهرستان آغاز شد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا امید طهماسبی زاده افزود: 
امسال در شهرستان مشهد  21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
زیرکشت جو قرار گرفته است که پیش بینی می شود بیش از  
58 هزار تن برداشت جو از این سطح محقق شود.وی با بیان 
این که متوسط عملکرد جو آبی 4.5 تن در هکتار و جو دیم 850 
کیلوگرم در هکتار است ادامه داد: ارقام کشت شده در سطح 

شهرستان مشهد بیشتر شامل ارقامی مانند یوسف، بهمن، 
نوت، ریحان و بهرخ است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد گفت: شروع کاشت محصول جو شهرستان از نیمه مهر 
سال قبل آغاز شده و زمان برداشت نسبت به سال قبل به دلیل 
شرایط جوی و رطوبت نسبی دما امسال با یک هفته تاخیر 
شروع شده است. طهماسبی زاده افزود: بیش از 100 دستگاه 
کمباین  کار برداشت جو را در این شهرستان بر عهده دارند و 
در این رابطه تیم های برداشت متشکل از کارشناسان مجرب 
مستقر در مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های 

تابعه این شهرستان بر کار برداشت و تنظیم کمباین ها نظارت 
دارند. وی ادامه داد: هر ساله با آغاز فصل برداشت غالت، 
طی نشستی که با کمباین داران منطقه انجام می  گیرد نرخ 
برداشت انواع کمباین در هر هکتار مشخص می  شود.مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: این شهرستان با 
داشتن بیش از 100 کمباین یکی از شهرستان های برتر 
استان از نظر تعداد کمباین است و در حال حاضر بیش از 
95 درصدبرداشت غالت این شهرستان به صورت کامال 

مکانیزه انجام می شود.

مدیر عامل آبفای مشهد اعالم کرد؛

افزایش7 درصدی 
تعرفه آب در مشهد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد با 
بیان این که از ابتدای اردیبهشت، افزایش 
7 درصدی تعرفه آب مصرفی در بخش 
خانگی اعمال شده است افزود : بر اساس 
آب  تعرفه  افزایش  ارسالی،  بخشنامه 
مشترکان پر مصرف از تاریخ اول خرداد 

امسال 16 درصد حساب می شود .
به گزارش جام جم به نقل از دفتر روابط 
عمومی حسین اسماعیلیان ضمن اعالم 
بند های  از  یکی  در  گفت:  مطلب  این 
بخشنامه افزایش تعرفه آب آمده است 
که برای مشترکان پر مصرفی که اقدام 
به کاهش مصرف آب کنند و آب مصرفی 
خود را به کمتر از میانگین الگوی مصرف 
برسانند مبالغ تشویقی در نظر گرفته و این 
مبالغ تشویقی به آن ها برگردانده می شود.  
وی  با تاکید بر این که میانگین مصرف 
آب یا همان حد و مرز الگوی مصرف در 
شهر مشهد ، 15 متر مکعب در ماه است 
و 80 درصد  مشترکان ما کمتر  از  این 
الگو مصرف می کنند خاطرنشان ساخت: 
با توجه به این که تعرفه آب پایین است، 
از مشترکان تقاضا داریم قبوض خود را در 
اسرع وقت پرداخت کنند ، چرا که شرکت 
آبفای مشهد سازمانی عمومی بوده  و 
حقوق کارکنان و دیگر موارد هزینه ای 

شرکت از بخش دریافت تعرفه هاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

برگزاری آئین رونمایی از صفحه استانی فهما در مشهد برگزار شد
 آئین رونمایی از صفحه استانی فهما با حضور »جعفر مروارید« 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، »سعید سعادتی« 
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور، 
»محمد ابدالی تکلو« مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
خراسان رضوی و جمعی از مدیران و رابطان استانی کانون های 

مساجد خراسان رضوی در اردوگاه امام رضا)ع( برگزار شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومي اداره کل ارشاد اسالمي 
خراسان رضوي،»جعفر مروارید« هم در این مراسم با بیان این که 
دین ما به نیازهای اساسی بشر توجه می کند که اولین نیاز بشریت 
حفظ سالمتی است و به این دلیل برنامه های فرهنگی و مذهبی در 
ایام کرونا تعطیل و محدود شد، افزود: با این که حرم ها تعطیل شدند 
اما نیاز به معنویت تعطیل نشد و اتفاقی که در فضای کرونا افتاد بی 
نظیر بود چرا که دنیا فهمید نیاز بشر به آرامش در جمع ها و رویدادهای 
دینی بود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی مسجد 
را پایگاه اجتماعی و سیاسی و محل جمع حداکثری مردم دانست 
و افزود: مساجد برای جذب حداکثری مردم بعد از کرونا باید برنامه 
داشته باشند، مسجد در کنار مدرسه و بازار سه ضلع تمدن ما را شکل 

می داد لذا هنر مساجد وقتی است که طیف خاکستری و مخاطبین 
جدید را جذب کند.در این مراسم »سعید سعادتی« با تاکید بر این که 
اگر قرار باشد اسلحه و پرچم را زمین بگذاریم چه کسی می خواهد 
عمل کند، اگر برخی از ما به خاطر سستی اراده یا نداشتن اطالع 
کم بیاوریم و خسته شویم، شکست می خوریم، ادامه داد: الگوی 
دفاع مقدس می گوید اگر همه دنیا هم مقابل ما بایستد ما مقاومت 

می کنیم.معاون فرهنگی هنری ستاد کانون های مساجد کشور با 
اشاره به این که تفکر و نوع نگرش ما نسبت به انقالب باید تحول پیدا 
کند و باید فکر کنیم که ما برای انقالب چه کرده ایم، گفت:تحول 
مهدوی و اخالقی در دنیای امروز باید شکل بگیرد چرا که دنیای 
امروز تشنه مهدویت است و این تشنگی در اوضاع کرونا هم شدت 
گرفته است. در ادامه مراسم هم »محمد ابدالی تکلو« با تاکید بر 
این که باید در فضای مجازی برنامه ها را ادامه داد، افزود: در بحث 
فهما از 1809 کانون استان فقط 20 کانون امتیازی را کسب نکردند 
هر چند این تعداد در آمار کشوری بسیار ناچیز است اما از خراسان 

رضوی توقع می رود که هیچ کانون غیر فعالی نداشته باشد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد خراسان رضوی با 
بیان این که در استان برنامه عملیاتی برای کانون ها در سه محور 
ساماندهی، توانمند سازی و شبکه سازی داریم، اظهارکرد: در 
حوزه ساماندهی برای کانون های غیر فعال تعیین تکلیف می شود 
همچنین امکانات کانون مشخص می شود و سیستم نظارت بر 
کانون ها و تاکید بر اصالح فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانش هم 

تقویت خواهد شد.


