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پخش برنامه های متنوع از حرم مطهر با همکاری رسانه ملی؛
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اولین آزمایشگاه همکار استاندارد واحد تولیدی کاشی و سرامیک در استان
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از ابتدای سال جاری، خادمان عرصه سالمت در جریان اردوهای جهادی، بیش از 7 هزار ویزیت رایگان در 
رشته های مختلف پزشکی و درمانی با هدف رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی ساکنان مناطق محروم 

حاشیه شهر مشهد و روستاهای دورافتاده انجام داده اند.
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مسئول حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس)س( 
رباط سنگ گفت: 90 بسته معیشتی بین  آسیب دیدگان کرونا 
خ با کمک خّیران و همیاری بانوان حوزه مقاومت  در  بخش ر
بسیج رباط سنگ تهیه ومیان  افراد کم برخوردار روستاهای 

منطقه توزیع شد.
به گزارش جام جم به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان 
بسته های  این  تهیه  گفت:برای  شمشیری  خانم  رضوی؛ 
معیشتی که شامل: برنج، روغن، رب، ماکارونی و قند می باشد 

180میلیون ریال هزینه شده است.  وی افزود: این بسته های 
معیشتی در راستای رزمایش مواسات و همدلی و کمک های 
مؤمنانه میان همنوعان و خانواده های نیازمند و آسیب دیده 

از بیماری کرونا تهیه و توزیع گردید.

خ  توزیع ۹۰بسته معیشتی بین آسیب دیدگان کرونا در بخش ر
سه شنبه 25   آذر 1399   شماره 5829

خبر

همکار  آزمایشگاه  اولین 
تولیدی  واحد  استاندارد 
کاشی و سرامیک در استان

 با توجه به اولویت رضایت مصرف کننده 
سال  کیفیت   و  استاندارد  نمونه  واحد 
اقدام  سرامیک،  و  کاشی  تولید  گذشته 
خود  تولیدات  استاندارد  سازی  پیاده  به  
کرد و این در حالی است که این تولیدات 
بوده  اجباری  استانداردهای  مشمول 
تعریف  آن  برای  تشویقی  استاندارد  و 
نشده است و به منظور رفاه حال مصرف 
کننده استاندارد های داخلی )کارخانه ای( 
سختگیرانه تری نسبت به استانداردهای 

اجباری تدوین و در حال اجرا می باشد .
نظام   1380 سال  از  تولیدی  واحد  این  در 
تضمین کیفیت ISO 9001 - 2000 پیاده سازی، 
اجرا و از همان زمان مستندات و روش های 
برای  مربوط  دستورالعمل های  و  اجرایی 
استفاده  مورد  و  تنظیم  قسمت ها  تمام 
قرار گرفت و در صورت نیاز مورد بازنگری 
انجام  کمک  به  همچنین   می  گیرد،  قرار 
مستمر  بهبود  برای  داخلی  ممیزی های 
مستندات و روش ها گام های رو به رشدی 
نیز  اکنون  برداشته شده است و هم  نیز 
سیستم ISO 9001 ویرایش 2015 در شرکت 
این  مهم  اهداف  از  .یکی  می باشد  جاری 
مجموعه با هدف بی نیازی کشور به واردات 
کاشی بوده و تالش شده با ارائه محصوالت، 
ح های به روز خریداری شده از کشورهای  طر
اروپایی نسبت به صادرات محصول خود 
اقدام نماید. برای  تحقق این هدف گام های 
اخذ  به  موفق  و  شود  برداشته  موثری 
گواهینامه بین المللی CE از شرکتMIC  در 

سال 1391 گردیده است .
با توجه به نگاه ویژه مدیران ارشد مجموعه 
برداشتن  و  استانداردسازی  بحث  به 
عنوان  به  راستا،  این  در  خوبی  گام های 
استاندارد  اداره  همکار  آزمایشگاه  اولین 
در کل کشور معرفی گردیده و موفق به اخذ 
مجوزهای مربوطه و اخذ گواهینامه 17025 
در زمینه آزمون های کاشی های سرامیکی 

در سال 1391 گردیده است .
دانش  بودن  روز  به  منظور  به  واحد  این 
انجام  تغییرات  مسیر  در  حرکت  و  فنی 
به  توجه  با  و  سرامیک  صنعت  در  شده 
جذب نیروهای متخصص و تهیه و تدارک 
تجهیزات آزمایشگاهی موفق به اخذ پروانه 
تحقیق و توسعه در سال 1392 از طرف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گردیده است.قابل 
ذکر است از نظر سطح تکنولوژی در این 
شرکت از ابتدای پروسه تولید تا قسمت 
بسته بندی و آماده نمودن محصول برای 
ارائه به مصرف کننده، از جدیدترین و به 
روزترین تجهیزات حاضر در این صنعت، 
بهره برده و به منظور ارتقای سطح دانش 
فنی کارکنان از حضور کارشناسان داخلی 
آموزشی  دوره های  برگزاری  و  خارجی  و 
داخلی و همچنین شرکت در نمایشگاه ها 
برون  آموزشی  دوره های  و  سمینارها  و 

سازمانی حضور مستمر داشته است .

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

ارائه خدمات غیرحضوری آبفا با سامانه »ستاب« 122

از  مشهد  وفاضالب  آب  شرکت  مدیرعامل 
پیاده سازی سامانه "ستاب " ) سامانه تلفنی 
آب ( به منظور ارتقاء و پیشبرد خدمات رسانی 

دولت الکترونیک و ارائه تمام خدمات شرکت 
آب و فاضالب مشهد به شکل غیر حضوری و 

از طریق تماس با درگاه واحد 122 خبر داد. 
به گزارش جام جم به نقل از دفتر روابط عمومی 
با  اسماعیلیان  حسین  همگانی  آموزش  و 
اعالم این مطلب اظهار کرد: با پیاده سازی این 
اطالعات  سیستم های  بستر  بر  که  سامانه 
مکانی و یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی 
تمامی  درخواست های  ثبت  امکان  شرکت 
به  را  خدمات  پیگیری  و  مشترکان  خدمات 
پاسخگویی  به  نیاز  بدون  و  خودکار  صورت 
اپراتور در کوتاه ترین زمان و با بیشترین سرعت 

عمل مقدور می سازد ؛ تمام درخواست های 
تحت  خدماتی  محدوده های  در  مردمی 
پوشش شرکت آبفای مشهد اعم از اطالع از 
وضعیت قطع موقتی برنامه ریزی شده ناشی 
و توسعه شبکه،  پروژه های اصالح  اجرای  از 
حوادث انشعاب و شبکه های آب و فاضالب، 
خدمات  و  فاضالب  و  آب  انشعاب  واگذاری 
پیشنهادات  و  شکایات  و  فروش  از  پس 
با  تماس  طریق  از  و  غیرحضوری  صورت  به 
شماره تلفن 122 قابل پاسخگویی و پیگیری 
می باشد.   مدیرعامل آبفای مشهد در این باره 
افزود: همزمان با استقرار و راه اندازی سامانه 

" ستاب " با جانمایی 3 کلید در این سامانه در 
موضوعات قطع آب وحوادث آب و فاضالب، 
خدمات فروش و پس از فروش مشترکان و 
شکایات و پیشنهادات و پیگیری پاسخگوی 

تلفنی شهروندان خواهد بود . 

کارگروه اشتغال احمدآباد، رتبه اول جذب منابع مالی در استان
کارگروه اشتغال بخش احمدآباد، موفق ترین 
برای  مالی  منابع  جذب  در  استان  کارگروه 

طرح های کسب و کار و اشتغالزایی است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
شرکت ایران خودرو خراسان؛ کارگروه اشتغال 
بخش احمدآباد هفدهم آذر با حضور اکثریت 
نماینده  حمیدی  االسالم  حجت  و  اعضاء 
بنیاد برکت در استان خراسان رضوی در محل 
بخشداری احمدآباد تشکیل جلسه داد. در این 
جلسه بخشدار، رئیس  شورا ، نمایندگان کمیته 

، دامپزشکی استان و  امداد، جهاد کشاورزی 
معین اقتصادی بخش احمدآباد تیم عملیاتی 
بنیاد برکت در بخش با سرپرستی زارعی گزارشی 
احمدآباد  بخش  اشتغال  کارگروه  عملکرد  از 
االسالم  حجت  توجه  مورد  که  نمودند  ارائه 
حمیدی قرار گرفت. نماینده بنیاد برکت ضمن 
تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و اشتغال پایدار در منطقه گفت: بر 
اساس آماری که ارائه شده، از آغاز فعالیت بنیاد 
برکت در بخش احمدآباد به طور متوسط روزی 

یک طرح به بنیاد ارائه شده است و در مجموع 
۱۷۵ طرح ، تسهیالت دریافت نموده یا در حال 
تکمیل مستندات جهت دریافت تسهیالت 
هستند. وی ادامه داد: این حجم درخواست 
به اندازه تمام بودجه تخصیص داده شده به 
شهرستان مشهد است و  این در حالی است 
که دیگر بخش ها هنوز از سهمیه خود استفاده 
 : گفت  حمیدی  االسالم  اند.حجت  ننموده 
ارائه این حجم از طرح های کسب و کار نشان از 
فعالیت و پیگیری خوب بخشدار، متولیان امر و 

معین اقتصادی بخش احمدآباد )ایران خودرو 
خراسان( در حوزه اشتغال است. ما هم در بنیاد 
تمام تالش خود را به کار می گیریم تا تسهیالت 

مورد نیاز این طرح ها را تامین نماییم.

خط تغذیه پست 20/132 دیهوک تا دی ماه آماده بهره برداری می شود
مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای خراسان با بیان این که 
طول این خط ۷0 کیلومتر است که برای تامین برق ناحیه دیهوک 
که منطقه ای صنعتی و گردشگری است، در نظر گرفته شده، اظهار 
کرد: دیهوک در میان مسیر سه استان کرمان، خراسان رضوی و 

یزد قرار دارد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 

خراسان  این منطقه به دلیل برخورداری از ظرفیت های مناسب، 
توسعه صنعتی پیدا کرده که به تبع نیازمند تامین انرژی الزم برای 
صنایع در آن احساس می شود و الزم است زیرساخت های انرژی 
آن توسعه یابد تا سایر زیرساخت ها نیز کم کم در این منطقه 
قرارداد  اجرای  زمان  داد:  ادامه  گیرد. محمدجواد وکیلی  شکل 
این خط تقریبا ۱8 ماه بوده و در مجموع بالغ بر 28 میلیارد تومان 

هزینه در بر داشته است. وی تصریح کرد: این پروژه حدود 88 
درصد پیشرفت دارد و عملیات اجرایی آن تا دی امسال به پایان 
خواهد رسید. وکیلی با اشاره به این که در ایجاد خط ۱32 کیلوولت 
تک مداره طبس دیهوک از برج های بتنی پیش تنیده استفاده 
شده، خاطرنشان کرد: برج های بتنی پیش تنیده برای نخستین 
مرتبه است که در بخش فوق توزیع در کشور استفاده شده است.

۷۰۰۰ ویزیت رایگان در مناطق محروم حاشیه مشهد؛
جهادی برای سالمت

جریان  در  سالمت  عرصه  خادمان  جاری،  سال  ابتدای  از 
اردوهای جهادی، بیش از 7 هزار ویزیت رایگان در رشته های 
مختلف پزشکی و درمانی با هدف رسیدگی به امور بهداشتی 
و  مشهد  شهر  حاشیه  محروم  مناطق  ساکنان  درمانی  و 

روستاهای دورافتاده انجام داده اند.
به گزارش جام جم وقتی که این کانون خدمت پا می گرفت، 
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد روزی به همین نزدیکی بیاید 
که خدمات این عرصه و خادمانش به عنوان رکن اول زندگی 
بشر مورد توجه قرار بگیرد. ولی از حدود یک سال پیش، با 
همه گیری بیماری کرونا، سالمت بحث نخست محافل جهانی 
شده است. همه فعالیت ها تعطیل و خرد و کالن خانه نشین 
شده اند. هرچند پیش از این دوران هم موضوع بهداشت 
و درمان و سالمتی ارزش و اهمیت داشت، اما مثل امروز به 
بود.در  نشده  تبدیل  بشر  آحاد  زندگی  تعیین کننده  محور 
چنین شرایطی که داشتن تخصص پزشکی و درمانی بهایی 
متخصصان  از  جمعی  است،  کرده  پیدا  پیش  از  دوچندان 
رشته های مختلف درمانی حاضر شده اند به عنوان خادمان 
دستگاه منور ثامن الحجج)ع( حتی چند برابر سابق خدمات 
رایگان و خیرخواهانه ارائه کنند و سهمی در بازگشت سالمتی 

و آرامش به مردم شهرشان داشته باشند.
کانون های  سالمت  عرصه  عنوان  تحت  خادمیاران  این 

اصغری  محمود  دکتر  سرپرستی  به  استان  رضوی  خدمت 
در قالب اردوهای جهادی به نقاط دور و نزدیک شهر مشهد 
مخاطرات  و  کمبودها  همه  از  نظر  صرف  و  می کنند  سفر 
حضور در مناطق حاشیه ای و روستاهای دورافتاده ، هر آنچه 
از دستشان بر می آید، از ویزیت و ارائه داروی رایگان و حتی 
تسهیل ارجاع به مراکز درمانی پیشرفته تر، مضایقه نمی کنند.

این جهادگر عرصه سالمت با بیان جزئیات اقدامات متنوع 
درمانی و دارویی این کانون در مدت 8 ماه از آغاز سال، بیان 
می کند: اردوهای جهادی در هر منطقه با حضور تیمی 38 تا 
45 نفره شامل تیم متخصصان متشکل از حداقل 6 پزشک 
در رشته های قلب و عروق، ارتوپد، پوست، زنان، جراح اطفال 
و طب سنتی، دو پزشک عمومی، تیم سه نفره مامایی، تیم 
سه نفره دندان پزشکی، تیم 15 نفره پرستاری و نیز با حضور 

چند منشی و امدادگر برگزار می شود.
از وی درباره شکل حضورشان در مناطق محروم از خدمات 
درمانی جویا می شویم که در پاسخ با بیان این که ماهانه دو روز 
جمعه به صورت منظم به برگزاری اردوهای جهادی اختصاص 
یافته است، ادامه می دهد: در هر منطقه کم برخوردار بسته 
به سطح سالمت مردم و نیز دوری و نزدیکی به شهر مشهد، 
بین یک تا سه روز ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی 
از  خاص  مناسبت های  برخی  در  البته  می کند.  پیدا  ادامه 
جمله دهه کرامت، دهه والیت، ایام محرم و اربعین، نیروهای 
خادمیار سالمت تا 10 روز هم در منطقه استقرار پیدا می کنند.
از این متخصص رشته پرستاری در رابطه با شمار بیماران 
مراجعه کننده هم می پرسیم. اصغری اضافه می کند: در هر 
روز اردوی جهادی، متوسط 150 بیمار در رشته های مختلف 
پزشکی ویزیت می شوند. باید به این نکته هم اشاره کنم که 
بین ویزیت شدگان داروی رایگان نیز توزیع می شود و البته به 
جز تهیه بخشی از داروها توسط آستان قدس رضوی، قسمتی 
از بودجه دارو نیز به همت جامعه خیرین پزشکان و فعاالن 
حوزه های درمانی تأمین می شود.به گفته وی، از ابتدای سال 
در مدت 46 روز خدمت، افزون بر 7 هزار ویزیت رایگان در قالب 
اردوهای جهادی انجام شده و این حرکت جهادی با حضور 
متخصصان حوزه های پزشکی و درمانی ادامه خواهد داشت.

رپرتاژ



رئیس  ناحیه پخش فرآورده های نفتی تایباد گفت: ۱۴۷هزار 
و 8۶۷لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق از ابتدای امسال تا 

کنون در گذرگاه زمینی دوغارون کشف شده است.
مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 

افزود:کارشناسان  نژاد  یزدی  علیرضا  رضوی،  خراسان 
ارزش ریالی این میزان سوخت کشف شده را بیش از هفت 

میلیارد و ۵30میلیون ریال برآورد کرده اند.
و  گازوئیل  نوع  از  کشفیات  این  ۹0درصد  داد:  ادامه  وی 

۱0درصد دیگر از نوع بنزین و نفت سفید است. یزدی نژاد 
تصریح کرد: 82درصد این کشفیات توسط نیرو های مرزبانی 
و ۱8درصد دیگر توسط ماموران انتظامی و گارد گمرک کشف 

شده است. 

کشف بیش از 147 هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق
سه شنبه 25   آذر 1399   شماره 5829
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خبر

همزمان با ۱۵آذر و روز حسابدار همکاران 
واحد امور مالی و اقتصادی شرکت ایران 

خودرو خراسان مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
فرد  زاهدی  بیژن  خراسان؛  خودرو  ایران 
مدیران  همراه  به  شرکت  مدیرعامل 
در  انسانی  منابع  و  ارتباطات  واحدهای 
اقتصادی  و  مالی  امور  واحد  مدیر  دفتر 
حضور یافتند و روز ملی حسابدار را به وی و 

همکارانشان تبریک گفتند.
خودرو  ایران  مدیرعامل  مراسم  این  در 
دینی  آموزه های  به  اشاره  با  خراسان 
و  حسابرسی  حساسیت  و  اهمیت  از 
حسابداری در امور جاری روزانه گفت. وی 
الزمه کار حسابداری را مسئولیت پذیری 
دانست و افزود: اهمیت کار حسابداری و 
مالی به گونه ای است که می تواند یک فرآیند 
را قطع یا بر ادامه یک روند، صحه گذاری 

نماید.
زاهدی فرد کسب تندیس های بلورین و 
سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران طی 
دو سال گذشته و ارائه صورت های مالی بر 
اساس استاندارد جهانی را نشانه هایی از 
شفافیت مالی شرکت ایران خودرو خراسان 
فشارهای  به  توجه  با  افزود:  و  دانست 
اقتصادی و تغییر مداوم قوانین و مقررات، 
حرفه حسابداری کار بسیار سختی است 
اما با وجود نیروهای متخصصی چون شما 
فعالیت واحد مالی و اقتصادی مورد قبول 
ماست و امیدواریم در آینده نیز همین روند 

را شاهد باشیم.
محمود پردره مدیر واحد مالی و اقتصادی، 
ضمن تشکر از حضور مدیر عامل و سایر 
اقتصادی نقش  و  مدیران در واحد مالی 
و اهمیت شغل حسابداری در پیشرفت 
انکار  را غیر قابل  و موفقیت یک شرکت 
دانست و افزود: حسابداری از حرفه های 
دقت  به  مبرمی  نیاز  که  است  حساسی 
و تمرکز باال دارد.  الزمه پیشرفت در یک 
کسب و کار، وجود حسابداران قدر و کاردان 

است.
وی ضمن ستودن تالش های مجدانه و 
زحمات بی دریغ همکاران خود در واحد مالی 
و اقتصادی گفت: حس مسئولیت پذیری 
و تالش همکاران واحد مالی و اقتصادی در 
کنار حمایت های زاهدی فرد باعث ارتقاء 
سطح کیفی این واحد و کسب افتخار در 
و  گردید  شرکت  برای  گذشته  سال های 
قطعا این مسیر به همت این عزیزان دنبال 
به تمام  را  روز  این  پایان  در   . خواهد شد 
همکارانم در واحد مالی و اقتصادی تبریک 
می گویم و امیدوارم بتوانیم سهم خود در 
اعتالی صنعت کشور را بیش از پیش ایفا 
نماییم. در پایان مراسم که با رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی برگزار شد ضمن تشکر 
از تمامی همکاران در واحد مالی و اقتصادی 
به چهار نفر از حسابداران این واحد لوح 
تقدیر اهداء و از عملکرد ایشان تجلیل شد.

تجلیــل از کارکنــان مالــی و 
اقتصادی ایران خودرو

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

؛ براساس مدیریت خدمت مدار
قطار گازرسانی به ایستگاه سبز رسید

زمستان امسال دوباره با سوغات برف و سرما 
آماده سفیدپوش کردن کشور عزیزمان ایران 
است. در این بین مردم با صفا و پر مهر خراسان 
رضوی که آوازه مهمان نوازیشان شهره عام و 
خاص بوده و هست آماده میزبانی از این نعمت 
الهی می شوند.  زمستان این روزها  اما با سال های 
دورتر تفاوت بسیاری دارد. چرا که به لطف همت و 
تالش کارکنان سختکوش صنعت گاز، دیگر از آن 
سرمای استخوان سوز زمستانی و بوی نم و نفت 
و آتش خبری نیست. نشست های زمستانی 
فراگیری  با  امسال  که  خراسانی  خانواده های 
ویروس منحوس کرونا کمی رنگ و بوی مجازی 
به خود گرفته، در کنار شعله های آبی گاز طبیعی 
هنوز هم گرم و پر انرژی است. برای درک لذت 
بیشتر این نعمت خدادادی باید پای صحبت 
پیرمردها در گوشه گوشه این دیار آشنا از تربت 
حیدریه و گناباد تا نیشابور و سبزوار و سرخس 
و ... بنشینیم. آنها مخزن خاطرات زمستان های 
سخت بی گازند. روزگاری که هیزم بود و دود و 
از استان های  سرفه و...  خراسان رضوی یکی 
پرجمعیت کشور است که تا چند سال گذشته به 
عنوان یکی از استان های کمتربرخوردار در حوزه 
گاز طبیعی شناخته می شد؛ اما امروز گازرسانی به 
این استان در سایه تالش و همدلی مثال زدنی 
کارکنان متخصص، متعهد و با ایمان این شرکت 
به میانگین ضریب نفوذ 97 درصدی در شهرها 
و روستاها رسیده است. در ادامه این گزارش 
گفتگوی اختصاصی حسن افتخاری مدیرعامل 
خوشفکر و جهادی شرکت گاز خراسان رضوی را 

با هم می خوانیم.
گازرسانی در استان از چه سالی آغاز شد؟

 ۶ حدود  در  جمعیتی  دارای  رضوی  خراسان 
میلیون نفر است. وجود حرم مطهر امام هشتم 

و  السالم  علیه  الرضا  موسی  بن  علی  حضرت 
آرامگاه مشاهیر بزرگی نظیر فردوسی، خیام و 
عطار، ساالنه جمعیت این استان را در ایام خاص 
سال به حدود 25 تا 30 میلیون نفر می رساند. 
عظیم  منابع  رضوی  خراسان  شرق  شمال  در 
از  این منطقه  به همین دلیل  دارد.  گاز وجود 
قدیمی ترین مناطق بهره مند از گاز طبیعی در 
خراسان  در  گازرسانی  عملیات  است.  کشور 
بزرگ از سال ۱3۵۱ آغاز شد و در سال ۱3۵3 شبکه 
گازرسانی در بخشی از شهر مقدس مشهد به 

بهره برداری رسید.
روند اجرای پروژه ها طی 50 سال گذشته به 

چه صورت بوده است؟
تا قبل از انقالب اسالمی یعنی تا سال 57 هیچ 
روستایی در این استان از نعمت گاز برخوردار 
نبود. در بخش شهری هم تنها شهر مقدس 
مشهد آن هم به صورت محدود با 1234 مشترک 
گازرسانی در  گازدار شده بود. موضوع توسعه 
خراسان رضوی در سایه نظام پربرکت جمهوری 
اسالمی ایران جهش قابل مالحظه ای یافت. به 
طوری که تا سال 92، 1101 روستا و 71 شهر گازدار 
شد. این روند با طرح موسوم به بند ق که بعدا 
در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت 
دریغ  بی  حمایت های  و  شد  گنجانده  پذیر 
مجموعه شرکت ملی گاز ایران از سال 92 به بعد 
با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مطابق آمار در 
7 سال گذشته به اندازه کل تاریخ انقالب اسالمی 
گازرسانی استان  فعالیت توسعه ای در حوزه 

خراسان رضوی  انجام شده است.
و  شهرها  تعداد  نظر  از  استان  وضعیت 
روستاهای بهره مند و تعداد مشترکان چگونه 

است؟
در حال حاضر 79 شهر با ضریب نفوذ 100 درصد و 
2309 روستا با ضریب 92 درصد گازدار می باشند. 
دو میلیون و 418 هزار مشترک جذب خدمات 
شرکت گاز استان شده اند که از این تعداد یک 
میلیون و 903 هزار مشترک شهری و 515 هزار 
 278 به  گازرسانی  هستند.  روستایی  مشترک 
روستا هم در حال انجام است که با تمام این 
روستایی  بخش  در  گاز  نفوذ  ضریب  طرح ها 
استان به 98 درصد ارتقا خواهد یافت. در حال 

حاضر میانگین ضریب نفوذ گازرسانی استان 
97 درصد است و از این نظر جزو استان های سبز 
کشور در حوزه گازرسانی هستیم و در پویش 
گازرسانی سبز که با ابتکار وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران در سال جاری آغاز گردیده است 
حضور  با  پویش  این  استان  اولین  عنوان  به 
وزیر نفت و نایب رئیس اول مجلس شواری 
محترم  معاون  و  نمایندگان  سایر  و  اسالمی 
وزیر ومدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از استان 

خراسان رضوی آغاز گردید.
در سال  های 98 و 99 چه اقداماتی در حوزه 

گازرسانی انجام شد؟
در سال گذشته شهر بار به عنوان تنها شهر واجد 
شرایط فاقد گاز طبیعی استان به شبکه سراسری 
گاز کشور متصل شد. در مجموع 95 کیلومتر 
انشعاب  و 6618  گردید  احداث  شهری  شبکه 
همچنین  شد.  نصب  هم  روستایی  و  شهری 
55189 مشترک جدید به تعداد مشترکان شهری 
استان اضافه گردید. در بخش روستایی هم 158 
روستا با 2664 کیلومتر شبکه، 31665 انشعاب و 
51374 مشترک گازدار شدند. از ابتدای سال 99 تا 
پایان مهر 42337 مشترک جدید جذب خدمات 

شرکت گاز استان شده اند.
تاکنون چه میزان شبکه گاز و انشعاب در 

استان خراسان رضوی اجرا شده است؟
تاکنون 35767 کیلومتر شبکه شهری و روستایی 
در این استان اجرا شده که 11 هزار کیلومتر آن 
کیلومتر روستایی می باشد.  و 24 هزار  شهری 
994880 انشعاب هم به متقاضیان واگذار شده 
است. خراسان رضوی رتبه اول اجرای شبکه های 

گازرسانی کشور را دارد.

مقایسه ای از وضعیت جایگزینی گاز طبیعی 
با سوخت مایع استان دارید؟

از ابتدای امسال تا انتهای مهر 99، 40834 میلیون 
مترمکعب حجم گاز جایگزین صنایع شد. این 
آمار در انتهای اسفند سال 98، 94328 میلیون 
مترمکعب بود. عملکرد سال 97 این بخش هم 

93141 مترمکعب است.
میزان گاز مصرفی استان چقدر است؟ 

در سال 98، 12 میلیارد و 835 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی در استان مصرف شد که این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال 97، 199 میلیون 
مترمکعب معادل 1.57 درصد افزایش داشت. 
مصرف گاز طبیعی در سال 97 هم 12636 میلیون 

متر مکعب بود.
مسائل  از  اجتماعی  مسئولیت  موضوع 
مهمی است که مورد تایید وزیر محترم نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران است. در این 

حوزه چه اقداماتی را انجام داده اید؟
از عمده ترین اقداماتی که در سطح کالن ایفای 
خراسان  گاز  در  اجتماعی  مسئولیت  وظیفه 
رضوی انجام شده است می توان به فرهنگسازی 
مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی برای گروه های 
آموزشی مقاطع  کار  مختلف، تدوین دو کتاب 
ابتدایی با عناوین تحقیق پرماجرا و نجات زمین، 
اجرای طرح سفیران ایمنی)دانش آموزان همیار 
کرد.  اشاره  رازمتان  موبایلی  بازی  تهیه  و   ) گاز
همچنین حضور مستمر در رسانه ها، تدوین 
عنوان  به  شیرین  و  ترش  مستند  ساخت  و 
سند تامین انرژی گاز در استان بخش دیگری از 
اقدامات گاز خراسان رضوی در حوزه مسئولیت 

اجتماعی است. 

نمایشگاه آنالین کتاب ایران خودرو خراسان هوشمندانه و خالقانه است
اشاعه فرهنگ کتابخوانی یکی از اصلی ترین 
عوامل تقویت فرهنگ هر کشور برای رسیدن 

به توسعه پایدار می باشد.
به گزارش جام جم غالمعلی دینی مدیر موسسه 
آموزشی پژوهشی گروه صنعتی ایران خودرو در 
مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی شرکت ایران 
در  مطلب  این  اعالم  ضمن  خراسان  خودرو 
خصوص ضرورت و اهمیت برگزاری نمایشگاه 
آنالین کتاب در این شرکت گفت: هر کشوری 
برای رسیدن به توسعه پایدار باید پیشرفت و 
رشد متوازنی در سه رکن اجتماعی، اقتصادی و 
مسائل زیست محیطی داشته باشد، زیر بنای 
توسعه پایدار فرهنگ است و عوامل متعددی 
اشاعه  که  می شود  مهم  این  تقویت  باعث 

فرهنگ کتابخوانی یکی از اصلی ترین عوامل 
تقویت فرهنگ هر کشور است. وی افزود: در 
حال حاضر و با توجه به سرانه اندک کتابخوانی 
باید این فرهنگ رشد و توسعه یابد، برگزاری 
نمایشگاه کتاب در ادارات و سازمان ها باعث 
می شود نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین 
سرمایه هر سازمان، با کیفیت و آشنا به دانش 
روز باشد و در خانواده آنان نیز به عنوان اصلی 
جاری  کتابخوانی  فرهنگ  اجتماع،  رکن  ترین 
در  انسانی  منابع  معاونت  می شود.نماینده 
کمیته راهبری منابع انسانی شرکت های گروه 
کرد:  عنوان  ادامه  در  خودرو  ایران  صنعتی 
مزیت های رقابتی هر سازمان که در شرکت ایران 
خودرو خراسان نیز اجرا شده است به چهار 

اصل: تولید و خدمات پس از فروش با کیفیت، 
قیمت مناسب محصول نسبت به سایر رقبا، 
نوآوری و تحویل بموقع محصول و ارتباط موثر 
با مشتری بستگی دارد، زیر بنایی ترین رکن برای 
محقق نمودن مزیت های رقابتی، منابع انسانی 
رقابت  طالئی  کلید  انسانی  نیروی  می باشد. 
است، برگزاری این نمایشگاه ها باعث می شود 
منابع انسانی، به دانش و اطالعات روز آشنا و 
مسلط گردد، سطح فرهنگ آنان ارتقای یابد و 
این امر باعث می شود تا سریع تر مزیت رقابتی 
محقق شود.دینی ضمن تاکید براهمیت ارتقای 
نمایشگاه  برگزاری   ، همکاران  علمی  سطح 
آنالین کتاب در شرکت ایران خودرو خراسان را 
حرکتی هوشمندانه، خالقانه و نوآورانه توصیف 

کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی و شیوع 
بخشی  اثر  عدم  همچنین  و  کرونا  ویروس 
رویکرد های قدیمی برگزاری این نمایشگاه در 
نوآورانه  ایران خودرو خراسان بسیار  شرکت 
به  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  که  بود 
و  کارکنان  بین  در  کتابخوانی  اشاعه فرهنگ 
خانواده آنان کمک شایانی می کند . وی ضمن 
قدر دانی و تشکر از مسئوالن واحد ارتباطات و  
منابع انسانی  و تمامی دست اندر کاران برگزاری 
این نمایشگاه، از رویکرد هوشمندانه و نگاه 
فرهنگی و حمایت های زاهدی فرد مدیر عامل 
ایران خودرو خراسان که عالوه بر اهداف تحقق 
تولید، هدف های متعالی تری را دنبال می کند 

تشکر و قدردانی نمود.

رپرتاژ
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در  ای  بیمه  خدمات  تقویت  راه های 
بخش درمان در نشست مدیر عامل 
بیمه  رئیس  و  رضوی  خراسان  آبفای 

سینا شعبه مشهد بررسی شد.
از  سینا  بیمه  جام جم  گزارش  به 
قرارداد  عقد  با  جاری  سال  تیر  اول 
ارائه خدمات بیمه درمان  مسئولیت 
را  رضوی  خراسان  آبفای  همکاران 

برعهده گرفته است.
معاونان  که  نشست  این  در 
مالی  و  تحقیقات  و  انسانی  منابع 
دفتردرمان  مدیر  و  پشتیبانی  و 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
بیمه  رئیس  داشتند  حضور  رضوی 
از  گزارشی  در  مشهد  شعبه  سینا 
و  همکاران  برای  نامه  معرفی  صدور 
آنان به مراکز درمانی به  خانواده های 
جز بیمارستان ها در ۵ ماه گذشته به 
خبرداد.سید  ریال  ۱8میلیارد  ارزش 
درصد   ۵0 افزود:  زاده  جواد  هاشمی 
دندانپزشکی های  به  مربوط  رقم  این 

طرف قرار بیمه سینا می باشد.
وی مراکز طرف قرار داد این بیمه برای 
آبفا  کارکنان  به  درمانی  خدمات  ارائه 
کردو  اعالم  238واحد  را  استان   در 
از  یادآورشد: هزینه های پزشکی پس 
تحویل اسناد به بیمه سینا حداکثر تا 
در  کاری  ۶روز  و  مشهد  در  ۷2ساعت 

شهرستان ها پرداخت می شود.
هم  رضوی  خراسان  آبفا  عامل  مدیر 
بر ارائه خدمات سریع و بدون دغدغه 
به همکاران تاکید کرد و اظهارداشت: 
همکاران  که  نیست  درست  این 
تامین  نگران  بیماری  درد  بر  عالوه 
تحت  افراد  و  خود  درمان  هزینه های 

تکفل باشند.
حادث  علوی  ابراهیم  سید  گفته  به 
به  کارکنان  برای  بیماری  یک  شدن 
بزرگ  مصیبت  یک  آمدن  وارد  مثابه 
تامین  نگران  و  شده  تلقی  آنان  برای 

ج درمان می شوند. مخار
رضوی  خراسان  آبفای  عامل  مدیر 
خواند  اهمیت  با  را  درمانی  خدمات 
شعبه  سینا  بیمه  رئیس  به  خطاب  و 
هدف  با  استان  آبفای  گفت:  مشهد 
خود   کارکنان  درمان  شرایط  بهبود 
از  و  کرد  منعقد  قرارداد  سینا  بیمه  با 
بموقع  ارائه  ضمن  داریم  انتظار  شما 
بیمه  کرامت  خدمات،  حداکثری 

شدگان نیز حفظ شود.  

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی 
تاکید کرد؛

ارائــه خدمــات درمانی برای 
کارکنان آبفا

20 آذر 1397 بود که محمد رضا کالئی با رای اعضای شورای شهر 
مشهد،   سکان هدایت شهرداری این کالنشهر را به دست گرفت، 
اکنون و با گذشت بیش از730 روز از سکان داری کالئی به عنوان 
گذرا به اقدامات انجام شده در این بازه زمانی  ، نگاهی  شهردار

خواهیم داشت.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد؛ 
اقدامات شهردار مشهد را می توان در حوزه های مختلف مالی، 

اقتصادی، فرهنگی، فنی ،  عمران و.. مورد بررسی قرارداد.
حوزه مالی

یکی از مشکالت کالئی در آغاز به کار در این حوزه، بدهی سنگین 
شهرداری به بانک ها و پیمانکاران بود که برای رفع این مشکل 
استفاده از ظرفیت بند »و« و تهاتر بدهی های شهرداری به بانک ها 
کار  دستور  در  مشهد  شهرداری  به  دولت  بدهی های  ازطریق 
قرارگرفت و به این ترتیب بخش زیادی از بدهی های شهرداری به 
بانک ها ازطریق تهاتر تسویه و شهرداری مشهد از لیست سیاه 
تا دست شهرداری  بانک ها خارج شد.این موضوع باعث شد 
مشهد برای برنامه ریزی جهت توسعه، آبادانی و عمران شهر باز 

شود.
حوزه اقتصادی

بخش اقتصادی شهرداری مشهد نیز یکی دیگر از چالش های 
شهردار مشهد بود زیرا با توجه به رکود و مشکالتی که در این حوزه 
پیش آمده بود بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری و مشارکتی یا 
متوقف شده بود یا با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کرد 
که همین امر سبب خروج سرمایه گذاران از شهر مشهد شده بود.
با توجه به این موضوع رفع مشکالت سرمایه گذاران و پروژه های 
مشارکتی با حمایت شورای شهر در دستور کار قرارگرفت و طی 

دوسال گذشته گره تعداد زیادی از این پروژه ها باز شد.
حوزه فرهنگی

در بحث فرهنگی نیز شهردار جوان مشهد، دو طرح بزرگ حق تقدم 
عابران پیاده را برای ترویج فرهنگ توقف خودروها پشت خط عابر 
پیاده با هدف کاهش تلفات جانی تصادفات رانندگی و همچنین 
طرح تفکیک زباله از مبداء را دردستور کار قرارداد که در حوزه طرح 

حق تقدم عابر پیاده بیش از۱28 تقاطع و گذر ایمن سازی شد و 
اکران های گسترده ای نیز برای اطالع رسانی و آگاه سازی مردم در 

این راستا صورت گرفت.
در حوزه تفکیک زباله از مبداء نیز نرم افزارسیمپ راه اندازی شد تا 
نسبت به ترویج فرهنگ تفکیک زباله های خشک از زباله های تر از 

مبدا توسط شهروندان قدمی نو برداشته شود.
همچنین در حوزه اجتماعی نیز در 2 سال گذشته، ایجاد گرمخانه 
برای کارتن خواب ها و ساخت مرکز نگهداری معتادان متجاهر در 
دستور کار قراگرفت که در این مدت ۱0 گرم خانه ثابت و 2 گرمخانه 
نگهداری  مرکز  پروژه  ساخت  اجرایی  عملیات  و  احداث  سیار 
معتادان متجاهر حسن آباد نیز درحال انجام است که بزودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
حوزه برنامه ریزی

شهردار مشهد در حوزه برنامه ریزی نیز بر تبدیل چالش ها و 
کردن  کوتاه  و  هوشمندسازی  شفافیت،  فرصت،  به  تهدید ها 
فرایندها و یکپارچه سازی سیستم های پاسخگویی تاکید داشت 
که بر همین اساس طی دوسال گذشته تعدادی از شهرداری ها 

الکترونیک و بسیاری از فرایندهای هوشمند شد.
یکی از اقداماتی که در راستای تحقق شهر هوشمند انجام شد توجه 
به کسب و کارهای نو آورانه و شتاب دهنده ها بود که دراین مسیر 
مرکز نوآوری شهرداری مشهد راه اندازی و کارخانه نوآوری نیز درحال 
احداث است. همچنین در بحث شفافیت سامانه فاش راه اندازی 
و حجم باالیی از اطالعات مختلف از جمله قرادادها و مناقصه ها 

برای اطالع مردم در این سامانه بارگذاری شد.
حوزه شهرسازی

در حوزه شهرسازی نیز اقدامات زیادی انجام شده است که از آن 
جمله استفاده از پهپاد برای نظارت بر ساخت وسازهای غیر مجاز 
در حریم شهر، کوتاه کردن روند فرایندهای دریافت مجوزهای 
ساخت وسازو یکپارچه کردن سیستم های پاسخگویی و.. اشاره 
کرد. پیگیری و تدوین طرح های تفصیلی مناطق مختلف شهری 
یکی دیگر از اقدامات مهم حوزه شهرسازی طی دو سال گذشته 

بوده است.
بازآفرینی مناطق کم برخوردار و  حاشیه ای

یکی از اولویت های شهردار مشهد از آغاز به کار به عنوان شهردار 
توسعه متوازن، احیای بافت های نا کارآمد و توانمند کردن مناطق 
کم برخورداربوده است که دراین مسیر سازمان بازآفرینی فضاهای 
جلب  برای  گری  تسهیل  دفتر  ده ها  و  تاسیس  مشهد  شهر 
مشارکت مردم در بازآفرینی و توانمندی محالت مناطق کم برخوردار 
راه اندازی شد. در کنار آن نیز طرح "یک حاشیه کمتر، صدها فرصت 
بیشتر" با 80 پروژه بزرگ و کوچک در این مناطق بویژه شهرک های 
شهید رجایی و باهنر در دستورکار قرارگرفته و بخشی از آن درحال 

اجر است.
حرم شهر

شاید طرح بازسازی و نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر را بتوان 
بزر گ ترین و پیچیده ترین پروژه کشور دانست که بیش از20 سال 
است که به سرانجام نرسیده است، با توجه به این موضوع محمد 
رضا کالئی از همان ابتدا تمرکز براجرای زیرساخت ها و فضاهای 
عمومی در بافت ثامن را دردستور کار قرار داد و درچهارچوب طرح 
بزرگ حرم شهر اقدامات برای تکمیل ره باغ ها، شارستان ها و معابر 

پیرامونی حرم مطهر مورد توجه قرارگرفت.
خدمات شهری

کالئی در حوزه خدمات شهری نیز بر اجرای شبکه جداسازی آب 
خام از آب شرب و استفاده از پساب ها با احداث تصفیه خانه های 
لوکال تاکید داشت و بحث ساماندهی کشف رود را به عنوان یکی 
از معضالت بزرگ محیط زیستی شهر مشهد مورد توجه قرار داد که 
ما حصل آن سپردن فرماندهی ساماندهی کشف رود طی تفاهم 
نامه ای از سوی استاندار به شهرداری مشهد بود که در این مسیر 
اقدامات چشمگیری ازجمله آغاز عملیات احداث تصفیه خانه 
سپتاژ در کشف رود و درختکاری بخش زیادی از حریم این رود 

تاریخی است.
وی در کنار این موارد،  به ساخت بوستان های بزرگ و کوچک و آغاز 
احداث بوستان ۵ هکتاری در منطقه کم برخوردار مهریز و همچنین 
طرح احداث بوستان هفتاد هکتاری کشاورزی شهری حدفاصل 

شهرک شهید رجایی و باهنر اشاره کرد.
عمران حمل و نقل و ترافیک

اما شاید یکی از چشمگیرترین اقدامات انجام شده درطول دوسال 
گذشته از مدیریت محمد رضا کالئی بر شهرمشهد، فعالیت های 
عمرانی است که شهر را به کارگاه سازندگی تبدیل کرده است.اکنون 
بیش از 2۷ پروژه های عمرانی در حوزه حمل و نقل و ترافیک در نقاط 
مختلف شهر مشهد از جمله تقاطع چهار سطحی آزادگان، تقاطع 
مصلی، زیرگذر شهید برونسی، بوستان انتهای مهریز، پارکینگ زیر 
سطحی آزادی، مسیر ۴۵ متری سردخانه)طرق( ، پردیس تئاترشهر، 
لندفیل دفن زباله، مسیر جمعه بازار شهید شوشتری و تقاطع 
غیرهمسطح ابوطالب، اردوگاه معتادان متجاهر ، مسیر جلوخان 
به کهندژ، مسیر کوشش به خلج، تقاطع غیر همسطح خلیج 
فارس، کالن پروژه حق تقدم عابر پیاده، کالن پروژه آسفالت معابر، 
کالن پروژه احداث مسیر دوچرخه، کالن پروژه پیاده رو سازی معابر 

و پارکینگ هشت آباد)میدان شهدا( فعال است.
این درحالی است که پروژه های تکمیل ایستگاه های خط دو قطار 
شهری، حفر تونل ها و راه اندازی ۵.2 کیلومتر از خط سه قطار شهری 
مشهد و همچنین ایجاد شفت ورودی تونل خط چهار قطار شهری 

مشهد نیز در حال انجام است.

؛ به بهانه دومین سالگرد انتصاب »محمد رضا کالئی« به عنوان شهردار
مشهد،طالیه دار سازندگی و عمران

ع از حرم مطهر با همکاری رسانه ملی؛ پخش برنامه های متنو
تمهیدات ویژه رسانه ای در محدودیت های کرونایی 

و  مجازی  فضای  کرونا،  ویروس  شیوع  برهه  در  و  روزها  این 
همچنین ابزارهای بصری و صوتی همچون صدا و سیما، حرف 
اول و آخر را در حوزه ارتباط با مخاطب می زنند، چرا که بسیاری از 

برنامه ها به این فضا و بستر منتقل شده است.
آستان قدس رضوی و بارگاه منور رضوی نیز از این قاعده مستثنی 
نشدند و با توجه به محدودیت های اعمال شده در بارگاه منور 
رضوی برای تشرف زائر و مجاور، بخش عمده ای از برنامه ها به 

صداوسیما و فضای مجازی منتقل شد.
محروم شدن خیل عظیم دلدادگان از زیارت شمس الشموس 
بارگاه  و  زائران  میان  دائم  ارتباط  برقراری  ضرورت  همچنین  و 
رضوی سبب شد برنامه ریزی بیشتری برای فیض بردن زائران از 
فضای ملکوتی حرم رضوی صورت گیرد.در این میان، مؤسسه 
رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی به صورت محور 

پای کار آمده و تمهیدات مختلفی در این زمینه اندیشیده است.
برای نمونه، به همت این مؤسسه، طی دو هفته گذشته، بیش 

از 2 هزار و 100 دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر رضوی در شبکه های 
مختلف سیما پخش شد.

با این اقدام، مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس 
رضوی بحران کرونا را به فرصت مبدل و از ظرفیت فضای مجازی 
و رسانه های مختلف استفاده کرد. این موسسه با پخش  زنده  
برنامه های حرم بویژه در مناسبت های آیینی، فرصتی را برای زیارت 
از راه دور در اختیار مخاطبان خود قرار داد. هزار و 210 دقیقه پخش 

زنده از حرم مطهر رضوی، 300 دقیقه »زیارت امین اهلل«، 420 دقیقه 
برنامه اذانگاهی، 120 دقیقه برنامه رادیویی و 120 دقیقه برنامه در 
حوزه بین الملل بخشی از تالش های این مؤسسه در دو هفته 

اخیر است.
این برنامه ها از شبکه های دو، سه، افق، قرآن، خراسان رضوی، 
جوان و الکوثر مقابل دیدگان مخاطبان میلیونی قرار گرفته است.

عرض ارادت با ذکر زیارت »امین اهلل«
ارتباط  ایجاد  هدف  با  »امین اهلل«  زیارت  ویژه برنامه  همچنین 
معنوی بینندگان با مضجع نورانی و مطهر حضرت در روزهای 
اعمال محدودیت های کرونایی، همراه با تصاویر زنده از بارگاه 

منور رضوی تولید و پخش شده است.
طی دو هفته گذشته، در مجموع، 14 ویژه برنامه »امین اهلل« در 300 
دقیقه همه روزه ساعت 21:30 از سیمای جمهوری اسالمی ایران 
به مخاطبان و ارداتمندان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( تقدیم 

شده است.

تاژ
رپر


