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 حجت االسالم احمد مروی در دیدار 
تولیت آســتان مقدس امامین کاظمین 
که در تاالر والیت حــرم مطهر رضوی 
برگزار شــد، ضمن تســلیت به مناسبت 
شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و سردار شهید ابومهدی المهندس، ابراز 
کرد: دشــمن تصور می کرد با به شهادت 
رساندن این دو ســردار عالیقدر می تواند 
میان دو ملت بزرگ ایران و عراق اختالف 
ایجاد کند، اما شــهادت و مخلوط شدن 
خون این دو فرمانــده بزرگ، مخلص و 
مجاهد فی ســبیل اهلل در کنار یکدیگر، 
توسط شقی ترین اشقیا پیوند ناگسستی 

میان این دو ملت ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این دشــمنان دین و اسالم 
از مکر خدا غافل هســتند، آمریکا با این 

جنایت بزرگ بیش از گذشــته خودش را 
رســوا کرد. یک مقام رسمی یک کشور 
مســتقل به دعوت مقام رسمی کشوری 
دیگر وارد آن کشور شــده است، آمریکا 
با چه مجــوز و توجیه قانونی این دو مقام 

رسمی را به شهادت می رساند؟
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان 
اینکــه آمریکا با ایــن جنایت، خودش را 
بیش از گذشته رســوا کرد و نشان داد به 
هیچ قانون، مقــررات و نظاماتی در عالم 
پایبند نیســت، تصریح کرد: آمریکا با این 
عملیــات جنایتکارانه و تروریســتی که 
منجر به شــهادت دو سردار رشید جهان 
اسالم شد، به غرور دو ملت بزرگ توهین 
و اهانت کرد و عــدم پایبندی به قانون و 

روحیه تکبر خود را نشان داد.

وی افــزود: آمریکا ادعا می کند برای 
حفظ امنیت عراق وارد این کشــور شده 
است، آنگاه یک مقام رسمی کشور عراق 
و میهمان رسمی این کشور را به شهادت 
می رساند، کدام قانون به آمریکا اجازه داده 
یک کشــور را اشــغال و مقام رسمی آن 
کشور را به شهادت برساند؟ اگر آمریکا در 
عراق مستقر شود و بماند، آیا اجازه می دهد 
مردم عراق یک روز آرام و خوش داشــته 

باشند؟
حجت االســالم مــروی اظهار کرد: 
خون پاک این دو مجاهد فی ســبیل اهلل 
آثار و برکات فراونی خواهد داشــت، که 
امیدواریم یکی از برکات آن کم شدن شّر 

آمریکا از عراق و این منطقه باشد.
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مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
مشهد گفت: با هدف تسریع و تسهیل امور شهروندان و صاحبان 
خودرو، امکان نوبت دهی مراکز معاینه فنی خودرو در مشهد به 

صورت آنالین فراهم شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، محمدجواد 
رجائیان در این خصوص گفت: با توجه به مشــکالت ناشی از 
صف هــای طوالنی برای معاینه فنی خــودرو و اتالف وقت و 
هزینه شــهروندان در این صفوف، امکان نوبت دهی آنالین 
مراکز معاینه فنی فراهم شــد. از این طریق صاحبان خودروها 
می توانند بدون مراجعه حضــوری و از طریق پایگاه اینترنتی 
eservice.mashhad.ir/nobat نسبت به اخذ نوبت 
اقدام کنند و در زمان تعیین شــده به یکی از مراکز معاینه فنی 

مراجعه نمایند.
وی افزود: از طریق این ســامانه، امکان انتخاب هر یک از 
پنج مرکز معاینه فنی خودرو در مشــهد وجود دارد و شهروندان 

می توانند به دلخواه، در دسترس ترین مرکز را برگزینند.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
مشــهد با اشاره به سهولت اخذ نوبت از این طریق افزود: برای 
دریافت نوبت، کافی اســت شــهروندان مشخصات خودرو و 
شــماره تلفن همراه خود را در فرم درج شده در این سایت وارد 
نماینــد. پس از انتخاب مرکز معاینــه فنی و تاریخ مورد نظر از 
میــان زمان های خالی موجود برای مراجعه، زمان دقیق نوبت 
به آنها اعالم شده و پیامکی در این خصوص برای آن ها ارسال 

می شود.
رجائیان در خصوص شــیوه اســتفاده از نوبت اخذ شــده 
تصریح کرد: در ازای هر نوبت دریافت شــده از ســامانه، یک 
QR-code اختصاص می یابد که الزم است هنگام مراجعه 
به مرکز معاینه فنی منتخب، ارائه و توسط اپراتور مربوطه اسکن 

شود تا پذیرش خودرو در آن مرکز صورت پذیرد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
مشــهد، خاطرنشــان کرد: اســتفاده از امکانات شهرداری 
الکترونیک و شــهر هوشــمند، تجربه بهتری از تسهیل امور 
روزمره و دریافت خدمات شــهری مطلوب را برای شهروندان 

در پی خواهد داشت

اهداء تندیس سیمین صنعت سبز برای دومین سال متوالی به شرکت ایران خودرو خراسان 
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حسن حسینی، ریاست خانه صنعت ،معدن و 
تجارت خراسان رضوی گفت : زیر ساخت های 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس آماده توسعه 

اقتصادی استان است.
همراهی بخش خصوصی و دولتی برای 

پیاده سازی طرح های راهبردی این منطقه 
ضروری است.

وی افزود: خانه صنعت سرخس اماده گره 
گشایی از مشکالت تولید کنندگان و تالش 

بیشتر برای توسعه سرخس است.

منطقه  این نشست مسائل تخصصی  در 
ویژه اقتصادی سرخس و نیز فعاالن اقتصادی 
و  شده  انجام  گذاری  سرمایه  به  توجه  با 
پتانسیل های موجود، بررسی و تصمیمات الزم 

اتخاذ می شود.

زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس، آماده توسعه اقتصادی 

در بیســت و یکمیــن همایش ملی 
صنعت و خدمات ســبز ، شرکت ایران 
خودرو خراسان به عنوان “واحد صنعت 
سبز” کشــور معرفی و  تندیس سیمین 
همایش به مدیر عامل این شرکت اهداء 

گردید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
ایران خودرو خراسان: بیست و یکمین 
همایش ملی صنعت و خدمات سبز ،27 
بهمــن ماه 1398 با حضور، بیژن زنگنه 
وزیر نفت، عیسی کالنتری معاون رئیس 
جمهــور و مدیر کل ســازمان حفاظت 

محیط زیســت، بیژن زاهدی فرد مدیر 
عامل شــرکت ایران خودرو خراسان و  
مدیران نمونه واحدهای صنعتی ســبز 
کشور در سالن همایش های بین المللی 
ســازمان حفاظت محیط زیست برگزار 

شد.
شــرکت ایران خودرو خراسان برای 
دومین سال متوالی و با رعایت معیارهای 
سازمان حفاظت محیط زیست از قبیل: 
رعایت استانداردهای زیست محیطی، 
ایجاد سیســتم پایش لحظه ای، ایمنی 
بهداشت و محیط زیست، و استقرار نظام 

مدیریت ســبز، مصرف بهینه انرژی و 
استفاده از انرژی های پاک و ارتقاء دانش 
محیط زیســتی به کارکنان و داشــتن 
گواهی ایزو 14001، توانست به عنوان 
تنها نماینده اســتان خراســان رضوی 
تندیس ســیمین این همایش را به خود 

اختصاص دهد.
ایــن همایــش بــا هــدف ایجاد 
رویکرد زیســت محیطی بین فعاالن 
محیط زیســت و صنعــت و بــا تایید 
ســازمان توســعه صنعتی ملل متحد 
)UNIDO( و ســازمان همــکاری 

های بیــن المللی آلمان )GIZ(برگزار 
می شــود و می تواند برای فعالیت های 
بین المللــی واحدهــای صنایع ســبز 

برگزیده نیز بسیار مفید باشد

معاون سیاســی ســازمان بســیج 
مســتضعفین گفت: دیروز بــرای دفاع 
از کشــورمان لب مرزهــای بین المللی 
خاکریزها را بنا کردیم امروز این خاکریز 
ها هزاران کیلومتر فراتر از این مرزها رفته 
است به طوری که ایران تنها عنصر تعیین 
کننده تحــوالت میدانی در منطقه غرب 

آسیا و جهان اسالم است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
عمران شــهر جدید گلبهار، دکتر حبیب 
زاده شب گذشته در مراسم چهلمین روز 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمان شــهیدش در شــهر جدید 
گلبهار با اشاره به اینکه اگر تاریخ معاصر 
را بررســی کرده و نیــم نگاهی به دالیل 
پیدایش انقالب اســالمی داشته باشیم 
هیچ ملت و مردمی خواهان ذلت، فالکت 
و بدبختی و همچنین وابسته بودن نیست، 
افزود: همواره ملت ایران با تمدن بشری، 
فرهنگ و هنر با شرافت، کرامت و عزت 

بوده و از آن صیانت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تاریخ 

گواه برآن اســت که در برهه های زمانی 
دخالــت های بیگانگان در امور کشــور 
صدمات جبران ناپذیری داشته به طوری 
که عزت، شــرف و کرامت تاریخی ما را 

هدف قرار داده است.
وی با بیان اینکه در زمان سردمداری 
رضاخان و محمدرضا پهلوی به اسم ملی 
گرایی و هویت ایرانی و با پیروی از ظالمان 
مــردم را تحقیر و به رگبار گلوله بســتند، 
اذعان کرد: امروز پس از گذشــت چهل و 
یکسال از پیروزی انقالب اسالمی سردار 
نامی ما حاج قاســم ســلیمانی که عمق 
استراتژیک نظام اسالمی را بسیار فراتر از 
مرزها برده است با رئیس جمهور روسیه 
دیــدار و او را مجاب به حضور در کشــور 
ســوریه در جهت حفــظ منافع منطقه و 
مقابله با تروریسم می کند.معاون سیاسی 
ســازمان بسیج مســتضعفین در بخش 
دیگری از ســخنان خود نفوذ امپراتوری 
رســانه را به گونه ای دانســت که جای 
واقعیــت را با دروغ عوض می کند، گفت: 
بعد از ظهور انقالب اسالمی دشمنان این 

ملت چوب الی چــرخ این مردم و نظام 
گذاشتند اما مرور اتفاقات و واقعیت های 
گذشته گواه بر این بود که چه ظلم بزرگی 
به ملت شده است.وی تصریح کرد: امروز 
آن هایی که وعده می دادند ایرانی ها پس 
از انقالب برای بقا می جگند و همان هایی 
که نگران بودند فشــنگ و سیم خاردار از 
کجا بخریم امروز نگران این هســتند که 
سیستم های پیشرفته پهپادی، راداری و 
موشکی که به دست افسران رشید جبهه 

مقاومت نیافتاده و یا صادر نشود.
حبیب زاده با اشــاره بــه اینکه تاریخ 
منطقه را ایمان منسجم با اهداف متعالی، 

اراده پوالدین و تضمیــن کننده همانند 
حاج قاســم ســلیمانی خواهند نوشت، 
اظهار داشت: همانطور که ما در 41 سال 
گذشته توانستیم به برکت خون حاج قاسم 
سلیمانی و شهدای دیگر انقالب اسالمی 
به این مرحله برسیم در چله دوم انقالب نیز 
جشن پسا صهیونیست و آمریکا را جشن 
خواهیم گرفت.وی در پایان گفت: ادامه 
مســیر انقالب اسالمی را حضور مردم در 
صحنه های مختلف تضمین خواهد کرد 
امــا باید در هر مرحلــه اگر دچار لغزش و 
سستی شدیم از اشتباهات گذشته درس 
گرفته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

ایران، تنها عنصر تعیین کننده تحوالت میدانی در منطقه غرب آسیا و جهان اسالم
فعال شدن نوبت دهی آنالین 

مراکز معاینه فنی شهر

جلسه هم اندیشی مســئوالن سازمان همیاری و 
ســرمایه گذاران شــهرک حمل و نقل کاج خواف در 
خصوص بررســی مشــکالت و رفع موانع در جهت 

تسریع بهره برداری این پروژه بزرگ ملی برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان همیاری 
شــهرداری های خراســان رضوی، مهنــدس علی 
یوســفیان با اشــاره به برگزاری این جلسه با حضور 
میثم کرمانی مدیرعامل ســازمان همیاری، اعضای 
هیات مدیره شــرکت تعاونی شهرک حمل و نقل کاج 
و جمعی از مدیران شرکتهای حمل نقلی مستقر در این 
مجموعه گفت: با تالش های انجام شده از آغاز اجرای 
این پروژه در حال حاضر بیش از 90 درصد پیشــرفت 

فیزیکی را در بخش های مختلف شاهد هستیم.
مدیرعامل شــرکت همیاران شمال شرق سازمان 
همیاری شــهرداریهای خراســان رضوی با اشاره به 

بررسی مشــکالت و موانع پیش روی پروژه شهرک 
حمل و نقل کاج در این جلسه هم اندیشی، افزود: بهره 
برداری از این پروژه مستلزم یک نگاه ملی و رفع برخی 
موانع اندک اســت که قطعا با همکاری و تالش همه 
دســتگاه های مرتبط با این حوزه، شاهد بهره برداری 

آن خواهیم بود.
وی بــه اقدامات حمایتی و رایزنی های ســازمان 

همیاری در جهت رفع مشــکالت و موانع و تســریع 
در بهره برداری شــهرک حمل و نقل خواف اشــاره و 
بیان کرد: با توجه به اهمیت این پروژه در ســاماندهی 
شرکتهای حمل و نقل منطقه امیدواریم با افتتاح و آغاز 
به کار شــهرک حمل و نقل کاج، عالوه بر بهره مندی 
مردم منطقه از ظرفیت باالی اشــتغال زایی آن، شاهد 
رونق اقتصادی و کاهش معضالتی و مشکالت که از 
پراکندگی شرکتهای حمل و نقلی بوجود آمده، باشیم.

گفتنی است، شهرک حمل نقل کاج در شهرستان 
خــواف در زمینی به مســاحت حــدود 45 هکتار و در 
کیلومتــر 21 جاده خواف تایباد قــرار دارد که با برنامه 
ریزی ها و تالش های انجام شــده توســط سازمان 
همیاری و شــرکت همیاران شمال شرق و مشارکت 
و ســرمایه گذاری فعاالن حوزه حمل و نقل استان،74 

شرکت حمل و نقلی منطقه را در خود جای داده است

ضرورت تالش همگانی برای تسریع دربهره برداری از پروژه ملی شهرک حمل و نقل کاج

درخشش موتور سوران سرعت 
خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی 

با برگزاری آخرین مرحله مسابقات موتورسرعت جمعه 
25 بهمن ماه در پیست موتور سوران مجموعه ورزشی آزادی 
تهران، تیم اعزامی اســتان در کالسهای مختلف موفق به 

کسب رتبه های برتر شدند .
cc class600 مهدی نعیمی رتبه اول در•

class600cc امیر حسین علیشاهی رتبه سوم در•
 class street حسین شیخ بهایی رتبه اول در•
class mine Gp حسین برومند رتبه اول در•

class mine Gp میالد پیلتن رتبه دوم در•
125cc class حسین برومند رتبه دوم در•

  600cc class در این دور از مســابقات میالد پیلتن در
شرکت نموده که به دلیل  نقص فنی موفق به ادامه و کسب 

امتیاز نشد.
روابــط عمومی هیــات موتورســواری و اتومبیل رانی 

خراسان رضوی



در پی کسب موفقیت در سی وچهارمین کنفرانس بین المللی برق؛ 

تبریک مدیرعامل توانیر به مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان

چهارشنبه30 بهمن  1398   شماره 5604

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د ر استان 
خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان 
مهندس محمدحســن متولی زاده با اشــاره به تعداد باالی 
مقاالت پذیرفته شــده از شرکت برق منطقه ای خراسان در 
ســی وچهارمین کنفرانس بین المللی برق به از مدیرعامل 

شرکت برق منطقه ای خراسان تبریک گفت.
در ســی وچهارمین کنفرانس بین المللی برق 13 مقاله از 

شرکت برق منطقه ای خراسان مورد پذیرش واقع شد. 
در همیــن رابطه دکتر محمد طلــوع خیامی مدیر دفتر 
برنامه ریزی منابع انســانی و آموزش شرکت برق منطقه ای 
خراســان با اشــاره به کســب رتبــه برتر این شــرکت در 
سی وچهارمین کنفرانس بین المللی برق اظهار کرد: نسبت 
مقاالت پذیرفته شــده از شرکت در مقایسه با سال گذشته با 
افزایش 62 درصدی همراه بوده اســت. ســال گذشته تعداد 

مقاالت ما در این کنفرانس 8 مورد بود.
وی ادامــه داد: بازنگــری در شــیوه نامه معرفــی بــه 
کنفرانس ها، اطالع رسانی به موقع از طریق سیستم ERP و 
سایت Amoozesh.krec.ir و همچنین پیگیری های 
مجدانه همکاران این دفتر در خصوص وضعیت مقاالت ثبت 

شده با وابستگی شرکت برق منطقه ای خراسان از عواملی بود 
که در کسب این موفقیت موثر واقع شد.

در ســی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق 7 مقاله از 
ســوی معاونت بهره برداری، 5 مقاله از سوی معاونت منابع 
انسانی و یک مقاله از طرف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 

شرکت برق منطقه ای خراسان ارائه شد.
مقاله »بهینه ســازی هزینه تعمیر و نگهداری در بخش 
 a« ،حفاظت بر مبنای تیپ رله« توســط محســن مزینانی
 new method for evaluation of lightning
 performance of overhead lines due to
direct stroke« توســط پویا تدین رودی، »بررســی 
حالت های گذرای خیلی ســریع ولتاژ بــاال)VFTO( در 
پســت های GIS و روشــی جهت کاهش تاثیــر آن ها بر 
ترانس هــای قدرت« توســط علی خانــی، »مطالعه نقش 
میانجی گری تسیهم دانش در تاثیرگذاری ساختار سازمانی 
بر عملکرد کارکنان« توســط منصور قربان زاده، »بررســی 
حوادث ناشــی از قطع راکتور 20 کیلوولت در پست های برق 
منطقه ای خراسان« توسط امیر طاهرپور کالنتری، »طراحی 

سیســتم رمزنگاری ترکیبی برای بهبــود امنیت ارتباطات 
سیستم های اسکادا مبتنی بر عامل متحرک« توسط حسن 
صادق پور و »ســاختار جدید ســلول خورشیدی بس بلوری 
سولفید کادمیوم – کادمیوم تلوراید با پیوند سلول سیلیکان و 
بازتابنده توزیع شــده براگ« توسط سعید مرجانی از معاونت 
بهره برداری شرکت برق منطقه ای خراسان ارائه شده است.

همچنین مقاالت »شناســایی و و رتبه بندی مولفه های 
ارزش های حرفه ای با مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای 
خراسان« توسط لیال علیایی، »آسیب شناسی فرایند ارزشیابی 
عملکرد در سازمان در سازمان های دولتی و ارائه راهکارهای 
بهبود« توســط محمد طلوع خیامی، »کمی ســازی تاثیر 
بهبودهای پیشنهادی در فرایند کلیدی مدیریت بهره برداری 
و نگهداری شــبکه شرکت برق منطقه ای خراسان بارویکرد 
6 سیگما« توســط الدن بهروزی، »بررسی تعدیل گری جو 
ســازمان در رابطه بین بافت ذهنی باز و نوآوری درک شــده 
سازمانی« توسط علی معماری آبکوه و »بررسی تاثیر ساختار 
ســازمانی بر انگیزش درونی با میانجیگری توانمندســازی 
روانشــناختی« توسط سامان فیروزی از طرف معاونت منابع 

انسانی این شــرکت به سی وچهارمین کنفرانس بین المللی 
برق ارائه شد.

»بررســی عوامل موثر بر تقاضای برق در ایران با استفاده 
از روش تجزیه عوامل« عنوان مقاله دیگری است که توسط 
حامــد مرتضی زاده از طرف معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 

شرکت برق منطقه ای خراسان به این کنفرانس ارائه شد.
دکتر محمد طلوع خیامــی مدیر دفتر برنامه ریزی منابع 
انســانی و آموزش شــرکت برق منطقه ای خراسان با اشاره 
به کســب رتبه برتر این شرکت در سی وچهارمین کنفرانس 
بین المللی برق اظهار کرد: نســبت مقاالت پذیرفته شده از 
شرکت در مقایسه با سال گذشته با افزایش 62 درصدی همراه 
بوده اســت. سال گذشته تعداد مقاالت ما در این کنفرانس 8 
مورد بــود.وی ادامه داد: بازنگری در شــیوه نامه معرفی به 
کنفرانس ها، اطالع رسانی به موقع از طریق سیستم ERP و 
سایت Amoozesh.krec.ir و همچنین پیگیری های 
مجدانه همکاران این دفتر در خصوص وضعیت مقاالت ثبت 
شده با وابستگی شرکت برق منطقه ای خراسان از عواملی بود 

که در کسب این موفقیت موثر واقع شد.

مدیرعامل شــرکت آبفای تربت حیدریه از نصب هزار 
و926 انشــعاب فاضالب مشــترکان در این شهر خبر داد. 
صادق یوسفی در جلسه شورای اسالمی تربت حیدریه اظهار 
داشــت: این تعداد انشــعاب در  اجرای طرح تکمیل شبکه 
فاضالب شــهر تربت حیدریه در سال جاری نصب شد. وی 
افزود : 7هزارو180 انشعاب دیگر نیز باقی مانده که در دستور 

کار می باشد.
وی در ادامه گفت : تابستان سختی را در سال جاری پشت 
سر گذاشتیم و با جدیت به دنبال تامین منابع آب برای شهر 
هســتیم.وی به اقدامات انجام شده و دردست اجرای آبفای 
تریت حیدریه برای تامین آب کمی و کیفی مشترکان اشاره 

کرد و اظهار داشــت:  بارش های خوب زمستان امسال تاثیر 
چندانی بر سفره های زیرزمینی ندارد و رفع کسری منابع آب 
نیازمند حداقل هفت ســال متوالی شرایط پر بارش است.به 
گفتــه وی باتوجه به افزایش مصرف آب در روز های پایانی 
ســال و شب عید طبق روال هر ساله تمهیداتی برای تامین 
آب این دوره اندیشیده شده است و از شهروندان می خواهیم 
تا نهایت دقت و صرفه جویی را درمصرف آب داشــته باشند 
.یوســفی  مطالبات  شرکت آبفا تربت حیدریه از مشترکان را 
30 میلیــارد ریال  اعالم کردو  افزود : در اجرای طرح تکمیل 
فاضالب شهر تربت حیدریه ، انشعاب فاضالب  هزارو926 
مشترک در سال جاری وصل شد  و 7هزارو180 انشعاب دیگر 

نیز باقی مانده که در دســتور کار می باشد.وی  حذف قبوض 
کاغذی و اجــرای برنامه های فرهنگی با موضوع ضرورت 
صرفه جویی در مصرف آب در بین جامعه هدف را خاطر نشان 
کرد وگفت : مهمترین درخواســت این شرکت  از شهرداری 
و شورای شــهر جداسازی آبیاری فضای سبز شهری از آب 
شــرب است که  شهرداری گامهای خوبی در این خصوص 
برداشته است اما کافی نیست . وی با بیان اینکه تنها راه رفع 
مشــکالت موجود در حوزه آب استفاده از ابزارهای قانونی 
پیش بینی شده برای افزایش درآمد شرکت است ازاعضای 
شورای اسالمی خواست مســاعدت الزم را این خصوص 
داشته باشند.در ادامه سید مهدی وقفی  رییس شورای شهر 

هم از آبفای تربت حیدریه به عنوان یکی از  شرکت پیشرو در 
ارائه خدمات و جلب رضایت شهروندان نام برد.

در اجرای طرح تکمیل شبکه فاضالب شهر تربت حیدریه انجام شد؛

نصب هزار و926 انشعاب فاضالب مشترکان در تربت حیدریه

بهره برداری از پروژه تعریض پل پرتوی و جاده دسترسی به شاندیز تا 25 اسفند
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد 
گفت: پروژه تعریض پل پرتوی و جاده دسترسی به شاندیز که 
با اعتبار حدود 10 میلیارد تومان در حال اجرا است تا 25 اسفند 

به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، خلیل اهلل 
کاظمی در این خصوص گفت: یکی از چالش های ترافیکی 
مشــهد به ویژه در ایام تعطیل، ترافیک سنگین انتهای بولوار 
وکیــل آباد و پل پرتوی اســت که با توجــه به این موضوع و 
تاکیدات شهردار و شورای اسالمی شهرطرح تعریض انتهای 

بولوار وکیل آباد و پل شهید پرتوی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس طرح های مورد نیاز تهیه و عملیات 
اجرایی از دو ماه پیش آغاز شد و اکنون نیز از پیشرفت مناسبی 

برخوردار است.
وی بــا بیان این که تعریض انتهای بولوار وکیل آباد و پل 
شهید پرتوی درسه بخش اجرا می شود، اظهارکرد: در بخش 
اول تعریض بولوار از زیرگذر ابتدای بولوار شــهید برونسی از 
ســمت آیلند وسط شــروع و تا پل شهید پرتوی ادامه خواهد 
یافت.کاظمــی اضافه کرد: بخش دوم پروژه نیز تعریض پل 
شهید پرتوی است که در مسیر رفت دو طرف پل تعریض و در 

مسیر برگشت ضلع جنوبی پل تعریض خواهد شد.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد 
تصریح کرد: بخش ســوم پروژه نیز احداث جاده دسترسی به 
شاندیز بعد از پل پرتوی است تا خودروهایی که قصد رفتن به 

شاندیز را دارند ازپل پرتوی تعیین مسیرکنند.
وی با اشاره به این که در کنار این سه بخش تعدادی اصالح 
هندسی نیزدر این محل انجام خواهد شد، ادامه داد: اصالحات 
هندسی برنامه ریزی شده در خصوص ایستگاه های اتوبوس 
و تاکسی در انتهای بولوار وکیل آباد درمجاورت قطار شهری 

انجام می شود.
وی به ایجاد فضای ســبز بعد از پل پرتوی اشــاره کرد و 

گفت: 5هکتار زمین درحاشیه جاده درحال احداث دسترسی 
به شاندیز بعد از پل پرتوی وجود دارد که برای ایجاد و توسعه 
فضای ســبزدراختیار سازمان پارک ها و فضای سبز قرارداده 

شده است.
کاظمی در ادامه افزود: همچنین در فاز دوم که سال آینده 
اجرایی خواهد شد مسیر برگشت پل شهید پرتوی تعریض و با 
مسدود شدن دوربرگردان زیرگذر واقع در ورودی بولوار شهید 
برونسی به سمت نمایشگاه، دوربرگردان زیرگذری در ورودی 
پل غیر همســطح این بولوار برای ورود خودروها به پل غیر 
همسطح و تعیین مسیر به سمت نمایشگاه احداث خواهد شد.

                                                                                شهادت سردار سلیمانی وحدت ایران و عراق را ناگسستنی کرد
ادامه از صفحه اول

وی گفــت: بــرای آمریــکا، صهیونیســم، وهابیت و 
کشــورهای مرتجع منطقه قابل تحمل نیست که دو کشور 
ثروتمند و بزرگ شیعه ایران و عراق با یکدیگر متحد باشند. 
لذا این وظیفه شخصیت ها، فرهیختگان و سخنوران این دو 
ملت  اســت که مردم بویژه نسل جوان را نسبت به طمع های 

آمریکا به کشورهای اسالمی آگاه سازند.
حجت االســالم مروی همچنین با بیان اینکه آســتان 
قــدس رضوی به میزان امکانات و ظرفیت ها تکریم زائران 
حضرت رضا علیه الســالم را وظیفه خود می داند، ابراز کرد: 
حرم مطهر رضوی ســاالنه بیش از یک میلیون زائر عراقی 
دارد، یک صحن و رواق حرم مطهر را در اختیار زائران عرب 

زبــان قرار داده ایم کــه در آن از خطبا و مداحان عرب زبان 
نیز استفاده می شود.

همچنین در این دیدار حیدر حســن الشّمری تولیت حرم 
امامین کاظمین هدف خود از ســفر به جمهوری اســالمی 
ایران را ابتدا زیارت بارگاه مطهر امام هشــتم علیه الســالم 
و سپس شــرکت در مراســم چهلمین روز شهادت سپهبد 

شــهید حاج قاسم ســلیمانی معرفی و اظهار کرد: به برکت 
خون به ناحق ریخته شــده دو شهید گرانقدر شهید سلیمانی 
و ابومهدی المهنــدس دو ملت ایران و عراق بیش از پیش 
متحد خواهند شــد و ثمره خون پاک این ســرداران شهید 
خروج نیروهای خارجی بویــژه آمریکایی از منطقه خواهد 

بود.

افزایش فرهنگ کتابخوانی با اجرای پروژه های فرهنگی
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه 10، 
محمـد حسـین ودیعـی رئیـس کمیتـه نظارتی 
ایـن منطقـه در افتتاحیـه ایـن مرکـز فرهنگی، 
بـا اشـاره بـه سـرانه پاییـن مطالعـه در کشـور، 
اظهـار کـرد: افتتاح ایـن پروژه هـای فرهنگی 
موجـب افزایـش سـرانه کتابخوانـی و عالقـه 

منـد کـردن مـردم بـه کتـاب می شـود.
وی ادامـه داد: در ایـن فضاهـا بایـد کتـاب 
بـرای تمامـی سـالیق موجـود باشـد و نسـل 
جـوان را نیـز بایـد بـه روش هـای انگیزشـی 
و اطـالع رسـانی بـه ایـن فضاهـا جـذب کـرد.

احمـد حافـظ شـهردار ایـن منطقـه نیـز 

کافـه  ایـن  کـرد:  اظهـار  مراسـم،  ایـن  در 
و  آرام  فضایـی  ایجـاد  هـدف  بـا  کتـاب 
دلنشـین جهـت مطالعـه، بـرای اسـتفاده ی 
شـهروندان در فضـای مغفـول مانـده ماکـت 
هواپیمـای واقـع در در بوسـتان شـاهد )جنـب 
 سـینما سـیمرغ( بـه بهـره بـرداری رسـید.



مدیراجرایی شــبکه های فاضالب شرکت آب وفاضالب 
مشــهداز اجرای پانزده کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در 
شهرک ابوذر خبرداد وگفت: با اقدامات انجام شده شهرک ابوذر 

تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مهندس بابک امیرســرداری 
مدیراجرایی شــبکه های فاضالب شرکت آب وفاضالب 
مشــهدضمن اعالم این مطلب اظهارداشت: اجرای پروژه 
جمع آوری فاضالب شــهرک ابوذر از نیمه دوم سال گذشته 
شــروع گردیدو پس از اجرای خطوط اصلی وفرعی بطول 
15 کیلومتر، درحال حاضرانشــعابات فاضالب بیش از 40 
درصد مشترکین این شهرک نصب شده و در تالش هستیم 
با همکاری اهالی این شــهرک تاپایان ســال جاری تمامی 
انشــعابات فاضالب نصب گردد. وی افزود: در شهرک ابوذر 
خطــوط جمع آوری با اقطــار 250میلیمتر تا 500 میلی متر 
استفاده شده وجهت بهره برداری تحویل امور بهره برداری 
آب وفاضالب منطقه یک شرکت شده است. مهندس بابک 
امیرسرداری درپایان خاطر نشان ساخت: درحال حاضر بیش 
از 75 درصد طرح جمع آوری فاضالب در شهرمقدس مشهد 
اجراشــده ودر تالش هستیم هرچه ســریع تر این طرح در 

مناطق باقی مانده شهرمشهد اجرایی گردد.

تولیت آســتان قدس رضوی 
گفــت: راه نجات، ســربلندی، 
عزت و شــوکت مسلمانان همان 
راهی اســت که امام خمینی)ره(، 
مقام معظم رهبری، مرحوم شیخ 
عبدالمجید ســلیم و مرحوم شیخ 
شلتوت معرفی کردند و آن تفکری 
است که بر نقاط مشترک مذاهب 

اسالمی توجه دارد.
به گــزارش آســتان نیــوز، حجت 
االســالم والمســلمین احمد مروی در 
دیدار دبیرکل مجلس وحدت مســلمین 
پاکســتان که در تاالر شهید حاج قاسم 
ســلیمانی حرم مطهر رضوی انجام شد، 
ضمن تبریک میالد با ســعادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و گرامیداشت چهلمین 
روز شــهادت سردار ســپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی، ابومهدی المهندس و 
دیگر شــهدای مقاومت اظهــار کرد: ما 
سردار شهید سلیمانی را یکی از مصادیق 
َِّذیَن آَمُنــوا َو َعِمُلوا  آیــه شــریفه »إِنَّ اَل
ا«  ْحمُن ُودًّ اَلّصالِحاِت َســَیْجَعُل لَُهُم اَلرَّ

می دانیم.
وی به برخی از ویژگی های شخصیتی 
سردار جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود: 
شهید ســلیمانی حقیقتا خداباور بود و به 
نصــرت الهی باور داشــت؛ عمل صالح 
این شهید واالمقام از بهترین اعمال بود 
که توانست شــر داعش ساخته آمریکا، 
صهیونیســم و مرتجعیــن منطقه را کم 

کند.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان 
اینکه آمریکای جنایت کار تصور می کرد 
با شــهادت این سردار دالور می تواند راه 
مقاومت را به بن بست برساند، خاطرنشان 

کرد: دشمنان غافل از این هستند که ما به 
این آیه شریفه معتقدیم که »و ال تحسبّن 
الّذین قتلوا فی ســبیل اهلّل امواتا بل احیاء 
عند ربّهم یرزقون« شهیدان راه خدا زنده 

هستند و حیات ابدی دارند.
وی ادامــه داد: آمریــکا بــا ایــن 
جنایت، خوی اســتکباری خــود، تکبر 
و بی اعتنایــی اش به قانــون و ضوابط و 
مقررات بین المللی را به جهانیان نشــان 
داد. آمریــکا به هیچ ضابطــه قانونی و 
تعهدی پایبند نیست؛ آیا ارتباط و دوست 

پنداشتن چنین کشوری سزاوار است؟
حجت االســالم مروی بیــان کرد: 
آمریکایی ها می خواستند با این جنایت، 
انتقام داعش را که دست پرورده خودشان 
بود، از شهید حاج قاسم سلیمانی بگیرند؛ 
با ایجاد شــجره ملعونه داعش خواستند 
از یک ســو مســلمانان را بد نام کنند و از 
سوی دیگر، مسلمانان را به جان یکدیگر 
بیاندازند، اما شهید ســلیمانی با اجرای 
تدابیــر رهبر معظم انقالب، این نقشــه 

بسیار خائنانه و خطرناک را از بین برد.
وی گفت: نباید از کنــار این جنایت 
آمریکا در شــهادت ســپبهد حاج قاسم 
ســلیمانی به راحتی عبور کنیم؛ ضرورت 
دارد که امت مســلمان به ویژه جوانان را 
نســبت به دشمنان اســالم بیدار کنیم. 
مــا چنین دشــمنانی داریــم و تنها راه 
ایســتادگی در برابر آنها اتحاد و وحدت 

میان همه فرقه های اسالمی است.
وی تصریح کرد: پیامبر گرامی اسالم 
بــا اتحاد همه قبایــل و گروه ها، آن هم 
در دوران جاهلیت، توانســت بزرگترین 
تمدن اسالمی و بشــری را بوجود آورد؛ 
مسلمانان اگر بخواهند به عزت، عظمت، 

سرافرازی و ســربلندی که اسالم برای 
آنها مقدر کرده اســت، برسند هیچ راهی 

جز اتحاد و وحدت ندارند.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره 
به نمونه های تاریخی از وحدت و دوستی 
میان شــیعه و سنی گفت: وقتی تاریخ را 
نــگاه می کنیم، در بســیاری از برهه ها، 
میان اهل سنت و شیعه دوستی و برادری 
بوده و مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی 
مسالمت آمیزی داشتند؛ همواره فضای 
کلی میــان مذاهب مختلف اســالمی 
فضای اخوت و دوســتی بوده اســت اما 
از زمانی که پــای انگلیس و بعد آمریکا 
در بالد اســالمی باز شــد، اختالف ها، 
جدایی هــا  به وجود آمــد.وی بیان کرد: 
دشــمن برای اینکه قدرت مسلمانان را 
به حداقل برســاند و بتواند به نیات سوء 
اســتعماری خود دست پیدا کند، در میان 
شــیعیان، بهائیت و در میان اهل سنت 

وهابیت را ایجاد کرد.
حجت االســالم مروی گفت: ما نه 
آن شــیخ گمراهی که اکنون در آمریکا 
زندگــی می کند و حقوق بگیر ســازمان 

»ســیا« اســت و به نام دفاع از شیعه به 
مقدســات اهل ســنت توهین می کند، 
مســلمان می دانیم و نه آن کسی که در 
انگلیس به مقدســات اهل سنت توهین 
می کند و نه آن کسی که برای دامن زدن 
به اختالفات، به مقدســات شیعه توهین 
می کند، هیچ کدام را مسلمان نمی دانیم.

وی تأکید کرد: راه نجات، سربلندی، 
عزت و شوکت مســلمانان همان راهی 
اســت که امام خمینی)ره(، مقام معظم 
رهبری، مرحوم شــیخ عبدالمجید سلیم 
و مرحوم شیخ شــلتوت معرفی کردند و 
آن تفکری اســت که بر نقاط مشــترک 
مذاهب اسالمی توجه دارد چرا که نقاط 
اختالف بســیار اندک و نقاط اشــتراک 

بسیار فراوان است.
حجت االسالم ناصر عباس جعفری 
دبیــرکل مجلــس وحدت مســلمین 
پاکســتان نیــز در ابتدای ایــن دیدار با 
تسلیت به مناسبت شهادت سردار شهید 
حاج قاسم ســلیمانی، از خدمات آستان 
قدس رضوی به زائران پاکستانی تقدیر 

و تشکر کرد.

تولیت آستان قدس رضوی:

توجه به نقاط مشترک مذاهب اسالمی راه سربلندی و عزت مسلمانان است

ضمیمه رایگان روزنامه د ر استان خراسان رضوی

صاحب امتیاز: 
سازمان صد ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان خراسان رضوی: مریم خزاعی
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شهرک ابوذر تحت پوشش شبکه 
جمع آوری فاضالب قرار گرفت

استاندار در جلسه ستاد انتخابات استان:

ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مردم در انتخابات

اســتاندار خراسان رضوی 
با بیان اینکه در اســتان فضای 
مردم  مشارکت  برای  مناسبی 
در انتخابات ایجاد شده است، 
گفــت: امیدواریم خراســان 
رضوی مانند ســنوات گذشته 
بیشــترین میزان مشارکت در 

کشور را داشته باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی 
استانداری خراســان رضوی، علیرضا 
رزم حســینی در هجدهمین جلســه 
ســتاد انتخابات اســتان که با حضور 
اعضای کمیته های هشــت گانه ستاد 
انتخابــات در محل ســالن اجتماعات 
شــهیدباهنر اســتانداری برگزار شد، 
یکی از برکات جمهوری اســالمی را 

برگــزاری انتخابات دانســت و اظهار 
کرد: خوشــبختانه بیش از 40 ســال 
است که کشــور انتخابات مختلفی را 

تجربه کرده است.
وی با اشاره به اینکه کشور نیازمند 
حضور فعال مردم در انتخابات اســت، 
ادامــه داد: امیدوارم مردم خراســان 
رضوی مانند سنوات گذشته بیشترین 

میزان مشارکت را داشته باشند.
استاندار خراســان رضوی مجلس 
شــورای اســالمی را یکــی از ارکان 
مهم کشور دانست و گفت: نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی به عنوان 
مرکــز قانــون گذاری کشــور با رای 
مســتقیم مردم انتخاب می شوند، لذا 
رای مردم در این راستا بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود.رزم حســینی با بیان اینکه 
در خراســان رضوی فضای مناســبی 
برای مشــارکت مــردم در انتخابات 
ایجاد شــده اســت، خاطرنشان کرد: 
در یک ســال گذشته جلسات مختلفی 
با احزاب سیاســی در محل استانداری 
و خانه احزاب برگزار شــده اســت و از 
حضور فعــال دبیران احزاب و اعضای 

تشکل های سیاسی برخوردار بوده ایم. 
وی گفــت: هماهنگی و همدلی خوبی 
برای برگزاری انتخابات در خراســان 
رضوی وجــود دارد و امیدواریم مردم 
خوب اســتان همانطور که در تشــییع 
پیکر مطهر سردار بزرگ اسالم شهید 
حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا کردند 
در انتخابات هم مشارکت فعال داشته 

باشند.
 اســتاندار خراســان رضوی قوام 

جهوری اســالمی را حضور یکپارچه 
مــردم در همــه صحنه ها دانســت و 
تصریــح کرد: اگر مردم در صحنه های 
مختلف حضور داشــته باشند کشور از 
قدرت و توســعه مناســبی برخوردار 
خواهد شــد.وی در بخــش دیگری 
از ســخنان خــود خاطرنشــان کرد: 
امیدواریــم آهنگ آبادانی و توســعه 
خراسان رضوی با نمایندگان انتخابی 

مردم در استان ادامه پیدا کند.

اهدای تندیس سیمین جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران به ایران خودرو 

خراسان
شرکت ایران خودرو خراســان به عنوان اولین خودرو ساز 
کشــور در دومین حضور خود، موفق به کسب تندیس سیمین 
دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران  در سال 1398 شد . 
محمــود پردره مدیر واحد مالی و اقتصادی شــرکت ایران 
خودرو خراسان ضمن اعالم این مطلب افزود: برگزاری جایزه 
ملــی مدیریت مالی ایران نزدیک یه یک دهه برگزار می گردد 
که  بستر ساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در 

شرکت ها و سازمان های شرکت کننده بوده است.  
وی افــزود: ایران خودرو خراســان در حالی موفق به اخذ 
تندیس سیمین دهمین دوره شده است که دومین سال حضور 
خود در این جایزه را تجریه می نماید و در سال 1397 موفق به 
دریافت تندیس بلورین شده بود. امسال هم با رعایت معیارهای 
جایزه از قبیل: انعطاف پذیری، به روز بودن استانداردهای حوزه 
مالی، بهره وری، شــفافیت، ســالمت کاری، حفظ اســرار و 
تخصص پرســنل و همچنین کوشش و فعالیتهای خستگی 
ناپذیر مجموعه تیم مالی شــرکت، حمایت و پشتیبانی مدیر 
عامل، اعضا هیئت مدیره و ســایر مدیران و کارکنان تونستیم 

این افتخار را برای مجموعه کسب نماییم. 
پردره در ادامه گفت: واحد مالی و اقتصادی شــرکت ایران 
خودرو خراســان با برنامه ریزیهای کالن، گام برداشــتن در 
راستای اهداف و استراتژیهای بلند مدت تعریف شده در سطح 
گروه صنعتی ایران خودرو و دارا بودن پرسنل جوان، متخصص 
و پویا، همواره به عنــوان یکی از حوزه های مالی قابل احترام 
در کشــور و استان نام برده می شود.  این مراسم با حضور دکتر 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانکهای 
صادرات و پاســارگاد و دیگر مسئوالن ارشد جایزه ملی و سایر 
ارگانهای مرتبط، و هم چنین مهندس زاهدی فرد مدیرعامل 
ایران خودرو خراســان و پردره مدیر واحد مالی این شــرکت 
حضور داشتند. زاهدی فرد به نمایندگی از شرکت ایران خودرو 
خراسان، تندیس ســیمین دهمین دوره جایزه ملی مدیریت 

مالی را دریافت کرد. 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1389 به عنوان یکی 
از بزرگترین گردهمایی های خبرگان مالی در کشــور شناخته 
شــده و جوایز آن در سطوح تندیس )شــامل زرین، سیمین و 
بلورین(، تقدیرنامه )شامل سه ستاره، دو ستاره و تک ستاره( و 

گواهینامه برگزار می شود.


