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؛ همزمان با دهه مبارک فجر
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مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
پروژه های گازرسانی در این استان به مبلغ 5400 میلیارد ریال در دهه فجر امسال افتتاح و 

یا کلنگ زنی می شود. 

2



سید حجت طباطبایی، رئیس اداره سینمایی و سمعی و بصری »اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان گفت: ثبت نام اصحاب رسانه برای حضور در هجدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد آغاز 

می شود و تا 14 بهمن ادامه می یابد.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا و فعالیت های سالن های سینما با یک سوم 

تعداد خبرنگاران برای پوشش این رسانه محدود شده است و رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری 
خراسان رضوی می توانند حداکثر نام دو خبرنگار و عکاس را برای حضور در هجد همین جشنواره فیلم 
فجر مشهد اعالم کنند. وی گفت: عکاسان و خبرنگاران می توانند با مراجعه به سامانه اداره کل فرهنگ 

و ارشاد به آدرس https://khrz.farhang.gov.ir ثبت نام و مدارک الزم را بارگذاری کنند.

ثبت نام از اهالی رسانه برای شرکت در جشنواره فیلم فجر مشهد
چهارشنبه 15   بهمن 1399   شماره 5870

خبر

ساکنان  مشکالت  بررسی 
محالت گلبهار

و  گلبهار  با حضور نماینده مردم چناران، 
مسئولین،  از  جمعی  همراهی  و  بینالود 
مشکالت ساکنان محالت مختلف گلبهار 

مورد بررسی قرار گرفت.
عمران  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
راد  امامی  حسین  ؛  گلبهار جدید  شهر 
نماینده مردم چناران، گلبهار و بینالود در 
مجلس شورای اسالمی به همراهی هومن 
گریوانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
حق  فاضلی  ابوالفضل  عمران،  شرکت 
پناه شهردار و جمعی از مسئولین گلبهار 
 ، گلبهار مختلف  محالت  در  حضور  با 
بررسی  را  مناطق  این  ساکنان  مشکالت 

کردند.
مجتمع  از  بازدید  با  که  برنامه  این  در 
الزهرا  فاطمه  حضرت  مسجد  و  فرهنگی 
)س( محله 17 آغاز شد، مدیرعامل شرکت 
اقدامات  تشریح  ضمن  گلبهار  عمران 
انجام شده در این پروژه، گفت: ما سعی 
کرده ایم تا این مسجد و مجتمع فرهنگی 
به لحاظ تامین فضای فرهنگی از کتابخانه 
بزرگ و مناسب و همچنین تامین منابع 
ویژه  به  خوبی  امکانات  از  ج  مخار و  مالی 

واحد تجاری و آشپزخانه برخوردار باشد. 
تجهیزات  داشت:  اظهار  گریوانی  هومن 
کتابخانه نیز توسط خیر وقف شده است 
و پیش از این تجهیز کتابخانه های مسجد 
با   11 محله  در  بهشت  کتابخانه  و  جامع 
عمومی  کتابخانه های  کل  اداره  همکاری 

خراسان رضوی صورت گرفته است.
نماینده  نظر  طبق  همچنین  افزود:  وی 
عمران  شرکت  اسالمی،  شورای  مجلس 
مرکز  احداث  برای  را  زمینی  قطعه  گلبهار 
نموده  مشخص  شهر  این  کتابخانه های 
کل  اداره  توسط  الزم  مجوزات  اخذ  با  که 
تجهیز  و  احداث  عمومی  کتابخانه های 

خواهد شد. 
چناران،  مردم  نماینده  راد  امامی  حسین 
شورای  مجلس  در  بینالود  و  گلبهار 
اسالمی نیز ضمن ابراز خرسندی از احداث 
مجتمع فرهنگی و مسجد حضرت فاطمه 
الزهرا )س( و پیش بینی های به عمل آمده 
که موضوع فرهنگ، علم، اشتغال و درآمد 
را نیز برای این مجتمع و محله به همراه 
از مدیرعامل و مجموعه  خواهد داشت، 
از  و  نمود  تقدیر  گلبهار  عمران  شرکت 
پیگیری احداث مرکز کتابخانه های گلبهار 

خبر داد.
وی در پایان این برنامه در جمع ساکنان 
محله  ساکنان  و  فرهنگیان  مهر  مسکن 
ح  12 بیان نمود: با توجه به مشکالت مطر
 ، سبز فضای  تعاونی ها،  جمله  از  شده 
، آسفالت، جدول گذاری  امتیازات برق و گاز
است،  عزیز  مردم  بحق  خواسته  که   ... و 
باید از ظرفیت های خوب شرکت عمران، 
با  و  استفاده  ادارات  دیگر  و  شهرداری 
تقسیم کار و تصمیمات مناسب، رضایت 

مردم را جلب نماییم.

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

؛ همزمان با دهه مبارک فجر

بهره برداری و آغاز عملیات از 35 پروژه آبفا در مشهد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد در چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایی 35 پروژه آب و فاضالب با هزینه ای بالغ بر 3460 میلیارد 

ریال در دهه فجر امسال خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی آبفای مشهد، حسین اسماعیلیان 
ضمن تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: از این پروژه ها 8 پروژه در بخش آب، 11پروژه در بخش 
فاضالب و نیز 16 پروژه مربوط به تامین آب روستایی می باشد 
ح های بخش فاضالب باعث ارتقای سطح  که بهره برداری از طر
سالمت و حفظ محیط زیست شده و در بخش آب نیز با تکمیل 

و بهره برداری از این پروژه ها، شاهد افزایش کمی و کیفی آب 
شرب در شهر مشهد خواهیم بود. 

وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه های فاضالب تصریح کرد: 
بهره برداری و نیز شروع عملیات اجرایی 11 پروژه به میزان 71 
کیلومتر و با هزینه ای بالغ بر 1255 میلیارد ریال انجام می شود. 
اسماعیلیان همچنین به پروژه های بخش آب اشاره کرد و اظهار 
داشت: در این بخش نیز شاهد بهره برداری و آغاز عملیات 
اجرایی 8 پروژه با هزینه ای افزون بر 2078 میلیارد ریال خواهیم 
بود. وی در پایان به پروژه های قابل افتتاح روستایی اشاره نمود 
وگفت: پروژه های تامین آب شرب روستاها شامل 16 روستا با 

اعتباری معادل 128 میلیارد ریال است که در ایام ا... دهه فجر 
افتتاح خواهد شد. 

مدیرعامل گاز استان:

5400 میلیارد پروژه گازرسانی در خراسان رضوی افتتاح یا کلنگ زنی می شود
گفت:  گاز خراسان رضوی  مدیرعامل شرکت 
به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
پروژه های گازرسانی در این استان به مبلغ 5400 
میلیارد ریال در دهه فجر امسال افتتاح و یا کلنگ 
زنی می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان خراسان رضوی، حسن افتخاری با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: همزمان با چهل و دومین 
پروژه   824 اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد 
گازرسانی در استان خراسان رضوی با اعتباری 
بالغ بر 544 میلیارد تومان آغاز می شود که در 

این بین گازرسانی به 700 واحد صنعتی و تولیدی 
مهم ترین  جمله  از  روستایی  خانوار   12582 و 

اقدامات شرکت گاز خراسان رضوی است. 
وی افزود: اتمام و بهره برداری طرح های گازرسانی 
در 105 روستا با جمعیتی بالغ بر 12582 خانوار و 
آغاز عملیات اجرایی در 19 روستای دیگر با 2739 
خانوار بخش دیگری از 824 پروژه گفته شده 
شرکت گاز استان در دهه فجر امسال خواهد 
نیشابور،  صالح آباد،  افتخاری،  به گفته  بود. 
چناران، درگز، خواف، تربت جام، تایباد، سبزوار، 

بینالود، کالت و فریمان شهرستان هایی است 
که پروژه های گازرسانی دهه فجر 99 در آن مورد 

افتتاح یا کلنگ زنی قرار خواهد گرفت. 
یادآور  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شد: پیش از این در هفته دولت امسال هم 
 167 روستا،   116 در  استان  گازرسانی  طرح های 
واحدتولیدی و صنعتی و عملیات فاز یک و دو 
خط تغذیه رینگ جنوبی مشهد همراه با خط 
انتقال منشعب از خط پارچین- سنگ بست 
با اعتبار 598 میلیارد تومان با حضور وزیر نفت، 

از  جمعی  و  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مقامات کشوری و استانی مورد بهره برداری و 

کلنگ زنی قرار گرفته بود.

با  مشهد  ساختمان  و  مسکن  سازندگان  انجمن  رئیس 
اشاره به این که ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز 
شناخته شده است که بیشترین قربانیان را هم در رابطه 
در  زلزله  ریسک  شده  ارائه  آمار  طبق  گفت:  دارد،  زلزله  با 
ایران به ویژه در مورد شهر های مهم و اصلی آن باالست و 
عالوه بر باال بودن سطح خطر، با توجه به میزان در معرض 
بودن جمعیت زیاد و آسیب پذیری باال در شهر های ایران، 
 ریسک زلزله متاسفانه در شهر های بزرگ ایران زیاد است.
سعید سلگی با اشاره به رشد جمعیت ایران در سال های 
افزایش  نیز  مسکن  ساخت  به  نیاز  آن  تبع  به  که  گذشته 
فناوری های  از  استفاده  راستا  این  در  کرد:  اظهار  می یابد، 
سازی،  سبک  و  می کند  شایانی  کمک  زمینه  این  در  نوین 

مقاوم سازی ساختمان همچنین افزایش کیفیت بنا در برابر 
زلزله بسیار مهم و ضروری به شمار می رود. رئیس انجمن 
نقش  به  اشاره  با  مشهد  ساختمان  و  مسکن  سازندگان 
ساختمان،  صنعت  در  نوین  فناوری های  کلیدی  و  مهم 
گفت: این مهم سبب افزایش سرعت ساخت، عمر مفید 
به  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد  هزینه  کاهش  و  ساختمان 
آوری های نوین  منظور آشنایی با مصالح ساختمانی و فن 
در این صنعت همچنین افزایش سطح علمی و تخصصی 
جامعه مهندسان کشور می توان استفاده از فن آوری های 
نوین صنعت ساختمان را در دستور کار قرار داد که اگر این 
از  استفاده  در  تحولی  قطعا  شود  عملیاتی  درستی  به  امر 
داد. خواهد  خ  ر ساختمان  صنعت  در  نوین  آوری های   فن 

با اشاره به این که چنین تحوالتی در بلند مدت به  سلگی 
گسترش سرمایه گذاری های اصولی و زیر بنایی در بخش 
مسکن توسط انبوه سازان کمک خواهد کرد، گفت: این مهم 
نیز دولت را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری می کند. 
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان مشهد تصریح 
توسعه  کشورهای  در  صنعت  این  مشکالت  بررسی  کرد: 
یافته نشان دهنده آن است که با استفاده از فناوری های 
نوین ساختمانی موفق به حل مشکالت شدند و توانسته 

اند عالوه بر سرعت بخشیدن بر ساخت و ساز عمر سازه ها را 
افزایش دهند. وی ارتقای کیفیت در تولید مصالح ساختمانی، 
از  بهینه  استفاده  زمانبندی،  برنامه  کنترل  و  اجرا  و  ح  طر
نیروهای کار و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساختمانی 
 را جزو ارکان اصلی تاثیر گذار در صنعت ساختمان برشمرد.
سلگی ادامه داد: تولید انبوه مسکن که در آن اجزا و عناصر 
ساختمانی به صورت پیش ساخته همراه با فناوری نوین و 
همچنین قابل کنترل به لحاظ کیفیت در تمام مراحل ساخت و 
اجر است، نسبت به ساخت مسکن به صورت سنتی، ارازان تر 
گرفت. خواهد  قرار  کننده  مصرف  اختیار  در  اقتصادی تر   و 
وی با بیان این که در تولید صنعتی ساختمان شاهد کاهش 
فضاهای غیرمفید، مشترک و پرت مصالح ساختمانی به طور 
تاسیسات  هزینه های  کاهش  گفت:  هستیم،  چشمگیر 
گرمایشی و سرمایشی و بهینه سازی سازه ای در این روند از 
دیگر مزایای تولید صنعتی ساختمان است که همه مراحل 
سازندگان  انجمن  رئیس  می شود.  شامل  را  ساخت وساز 
مسکن و ساختمان مشهد در پایان بیان کرد: تولید صنعتی 
ساختمان، عرصه های جدیدی از اشتغال را به دنبال دارد و با 
توجه به نیاز جامعه به ساختمان های سبز، سبب آسایش 

بهتر بهره بردار و ساکنان می شود.

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
رضوی از برگزاری مانور ساعت صفر در روستای 

جیم آباد مشهد خبر داد.
هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 

احمدی  مجتبی  رضوی،سید  خراسان  احمر 
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیر  عامل 
صفر  ساعت  مانور   11 ساعت  گفت:  رضوی 
با سناریوی  زلزله فرضی 2/5دهم ریشتر در  

روستای جیم آباد بخش رضویه مشهد به مرکز 
کنترل و  هماهنگی عملیات هالل احمر استان 
مدیریت  ارزیاب  گروه  افزود:  وی  شد.  اعالم 
معاونان  رضوی،  خراسان  استانداری  بحران 

 )ics( و مسئوالن بخش  های مختلف چارت
عملیاتی مدیریت بحران هالل احمر استان 
در محل مرکز هماهنگی و کنترل عملیات در 

مشهد حاضر شدند.  

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی خبر داد؛

 برگزاری مانور ساعت صفر در مشهد

ح کرد؛  رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان مشهد مطر

استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان 



به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی با همکاری و حمایت 
تعدادی از سازمان ها جشنواره شعر ، قطعه ادبی ، طرح گرافیکی و اینفوگرافی با عنوان ” از تو می سرایم ” 

را برگزار می نماید . 
شرایط حضور : هر نفر حداکثر با 4 اثر می تواند با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره تماس شرکت نماید.

مهلت ارسال آثار :بیست بهمن 1399

ثار از طریق : ارسال آ
پیام رسان سروش ، بله ، ایتا و واتساپ به شماره 09363041486

اعالم نتایج جشنواره :
از 22 نفر برگزیده با نظر داوران پس از 22 بهمن طی مراسم مجازی تقدیر و هدایای نقدی آنان اهداء خواهد 
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خبر

رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پروژه  درصد   100 که  مطلب  این  بیان  با 
عنوان  به  رضوی  خراسان  گازرسانی 
پایان  به  زاهدان  شهر  در  معین  استان 
طور  به  پروژه  این  گفت:  است  رسیده 
سال  شش  حداقل  نیازمند  میانگین 
کوشش  و  تالش  با  که  بود  اجرا  زمان 
شبانه روزی در مدت زمان کمتر از 18 ماه 

به اتمام رسید. 
گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان خراسان رضوی، حسن افتخاری 
گاز  ملی  شرکت  تصمیم  مطابق  افزود: 
ح گازرسانی به شهر  ایران، بزرگ ترین طر
کیلومتر   433 اجرای  شامل  زاهدان 
شبکه تغذیه و توزیع، نصب و راه اندازی 
یک ایستگاه سی جی اس دروازه ورودی 
در  مکعب  متر  هزار   100 ظرفیت  با  شهر 
ساعت، احداث 11 ایستگاه تقلیل فشار 
درون شهری مجموعا به ظرفیت 115 هزار 
ایستگاه  سه  و  ساعت  در  مکعب  متر 
خراسان  عهده  بر  کاتدیک  حفاظت 
رضوی به عنوان استان معین گذاشته 
گاز  شرکت  فعالیت  افزود:  وی  شد. 
ح  از همان بدو ابالغ طر خراسان رضوی 
آغاز  همزمان  صورت  به  جبهه  چند  در 
شد. به نحوی که واحدهای خدمات فنی 
و مهندسی، اجرا، امور قراردادها، حقوقی، 
مالی، کاال، بازرسی فنی و HSE گاز خراسان 
رضوی و نیز کمیته های فنی و بازرگانی و 
کمیسیون مناقصات و سایر واحدهای 
مرتبط و متناظر به صورت کامل به ایفای 

نقش پرداختند.
تمام   100 تا  صفر  داد:  ادامه  افتخاری   
اقدامات شامل تشریفات اداری و قانونی، 
برای  زاهدان  شهرداری  با  قرارداد  عقد 
مرمت آسفالت مسیرها، انتخاب و عقد 
قرارداد با پیمانکاران مجری و مشاورین 
طراحی و نظارت، تحصیل اراضی مورد نیاز 
از  تقلیل فشار و حفاظت  ایستگاه های 
ارائه  ح،  از کاالهای طر بازرسی فنی  زنگ، 
توسط   .... و  مهندسی  و  فنی  خدمات 
واحدهای ذیربط در شرکت گاز خراسان 

رضوی انجام شد.
بر  مستقیم  نظارت  برای  آن که  ضمن   
از  نفر  سه  هم  ح  طر این  اجرای  حسن 
مدیران با تجربه و جهادی که از ایثارگران 
دوران دفاع مقدس هم بودند به صورت 
زاهدان  شهر  در  روزی  شبانه  و  ثابت 

مستقر شدند. 

گازرسانی  پروژه  100درصد 
خراسان رضوی در زاهدان 

انجام شد

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

یک  به  ورود  از  شادمان  ساله   9 دخترکان 
جشن هستند، جشنی به بزرگی بندگی.

اولین  بهشت،  از  قطعه  این  از  است  قرار 
گام های هدایت را بردارند. پیمودن گام به گام 

مسیر بندگی تا کمال.  
به همت اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی 
نفره  تک  تکلیف  جشن  رضوی،  مطهر  حرم 
ویژه دختران تازه مکلف در حرم مطهر رضوی 
برگزار می شود تا دختران تازه به سن تکلیف 
رسیده تک به تک در فضایی معنوی و متبرک 
و در شرایطی بهداشتی جشن ورود به بندگی 
استقبال  با  که  مراسمی  کنند.  برپا  را  خود 
خانواده های مشهدی به صورت روزانه در حرم 

رضوی در حال اجراست.
* بالی برای پرواز 

شروع  گل دار  طاقدیس  یک  زیر  از  مراسم 
می شود. اینجا هم  بچه ها، مثل طی مسیر گام 
به گام مسیر بندگی با ورود به هر غرفه، پله  پله 
با بخشی از آداب مکلف شدن آشنا می شوند. 
مثل هر راهی که نیاز به مرید و مرادی راه بلد 
دارد، یک کارشناس علوم دینی که زبان کودکی 
کودک  با  قدم  به  قدم  می شناسد،  خوب  را 
بیانی  با  و  می شود  همراه  شده  مکلف  تازه 
شیرین، احکام و ملزومات مقدماتی تکلیف 
را به دخترها منتقل می کند. اولین قدم، »پرواز 
پروانه ها« نام دارد؛ جایی که با صلوات خاصه 
آیین  و  می شود  متبرک  رضا)ع(  حضرت  بر 
آشنایی و گپ و گفت بین روحانی و بچه ها 

اتفاق می افتد.
مهمان  دوقلو،  خواهران  نگین،  و  نرگس 

برنامه جشن تکلیف پایگاه هستند. 
بیان  را  حال شان  وصف  ساده  بیانی  به 
منتظریم 9  که  است  وقت  »خیلی  می کنند: 

ساله شویم و جشن تکلیف بگیریم«. 
»یا  ذکر  به  مزین  سربند  با  را  بچه ها  چشم 
زینب)س(« می بندند تا برای ورود به غرفه »پر 

پروانه« غافگلیر شوند.

و  پدر  راهنمایی  و  پرندگان  خوش  آوای  با 
معنی  می کنند.  شروع  را  بندگی  طریق  مادر 
راه چپ و راست، گزینش درست و نادرست 
که  کسانی  می گیرند.  خود  راهنمایان  از  را 
معنی پیامبر و راهبر را برای بچه ها دارند. راه 
می افتند تا به جایی برسند که تصویر رویایی 
دختران را از بهشت، زمینی تر  کند. غرفه »پر 
 پروانه« پر از نشانه های زیبای آسمانی است.

نرگس و نگین با صوت صلوات و مجوز حاج 
آقا، چشم بند خود را باز می کنند در حالی که 
است.  بهشت  بندگی،  از  آنها  تصویر  اولین 
حجت االسالم محمدرضا بنا کرمانی می پرسد، 
تعجب  با  بچه ها  نه؟  یا  دارید  تقلید  مرجع 
است،  معلوم  که  می اندازند  هم  به  نگاهی 
آقا بنا کرمانی  باز حاج  نمی دانند چیست. و 
به سادگی، پیامبران، ائمه)ع( و مراجع تقلید را 

مثل والدین، مربی زندگی معرفی می کند.
بندگی  رخت  سپید،  چادر  پوشیدن  با 
می پوشند و با شنیدن آیین و آداب خواندن 

، آماده ارتباط با خدا می شوند.  نماز
خودشان بر این باورند؛ »تا حاال با خدا حرف 
می زدیم ولی حاال خدا ما را به عنوان یک دختر 
بزرگ و بالغ جدی تر می گیرد و حرف های مان را 

خوب گوش می دهد. 
ما هم به حرف خدا گوش می کنیم«. 

حاال به درخواست حجت االسالم بنا کرمانی، 
هر کدام از دوقلوها به شکلی نمادین وضو 
تکلیفی  آستانه  به  دیگر  قدمی  تا  می گیرند 
یک  و  می گیرد  درست  را  مسح  یک  بردارند. 
و  مادران  اشاره  به  نادرست.  کمی  را  حرکت 
حرف های طنزآمیز حاج آقا تازه یاد می گیرند که 

چطور برای بندگی مهیا شوند.
آموخته اند وقتی از امروز برای حرف زدن با خدا 
قامت می بندند، دیگر باید همه عالئق خود 
خدا،  با  گفت وگو  میان  بگذارند.  کناری  به  را 
همه حواس شان به بزرگی خالق باشد و بس. 
نخندند، با غیر حرف نزنند، چیزی نخورند و... 

چرا که به گفته این مرشد طریق، مکلف شدن 
با حجاب و تطهیر و نماز آغاز می شود و با تعهد 
به انجام همه خوبی ها و پرهیز از هر آنچه بدی  
امتداد می یابد.  تا دروازه های بهشت  است 
جایی که نه تنها بچه ها، بلکه  همه بندگان خدا 
 مشتاق آن مقصد وعده داده شده هستند. 

* حال خوب تکلیف 
تکفیر  نشانه  به  را  دست ها  می کنند،  نیت 
سر  پشت  به  است،  پلیدی  و  کفر  چه  هر 
می اندازند و دو رکعت نماز را در جانمازی زیبا 
زیر درخت سبز والیت، گاهی تند و گاهی کند، 
قدری درست و کمی نادرست زمزمه می کنند. 
آخرش دست به دعا برمی دارند و برای عاقبت 
به خیری خود، و همه بندگان خدا دعا می کنند. 
لبخند   ، حضار دست  صدای  و  قراء  صلوات 
رضایت را بر لب های دخترکان مهمان می کند. 
بلند می شوند و هدیه اولین روز بندگی را از 

دست والدین شان می گیرند. 
بزرگ تر  انگار حس می کنند، چند سال  حاال 
شده اند و دیگر به چشم دختربچه های سر 
به هوا نگاه شان نمی کنند، به اندازه یک روز 
به خدا نزدیک تر شده اند. ممکن است بچه ها 
زیاد حرف های جدی و معنی احکام را از البه الی 
ندهند  تمیز  آقا  حاج  گفته های  و  شوخی ها 
چشمان شان  لبخند  و  خوش  حال  از  ولی 
پیداست که خاطره خوش این روز و جشن 

بندگی تا آخر عمر به یادشان می ماند.
*  تداوم یک برنامه در قالبی نو

درباره  زاده  حسن  مهدی  االسالم  حجت   
اداره  گفت:  برنامه  این  برگزاری  کیفیت 
رضوی  حرم  دینی  سواالت  به  پاسخگویی 
تکلیف  جشن  برگزاری  به  اقدام  ساله  همه 
ویژه دختران تازه مکلف می کند که در سال 
جاری این جشن به دلیل جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا به صورت انفرادی و تک نفره 
جشن  این  کرد:  تصریح  می شود.وی  برگزار 
همه روزه از ساعت 8:30 صبح الی 1:00 ظهر در 

محل پایگاه آداب زیارت شهید هاشمی نژاد 
واقع در صحن جامع رضوی و با حضور یکی 
آموز تازه مکلف به همراه  از دختران دانش 
والدین و چند تن از اعضای خانواده )حداکثر 

( برگزار می شود.  چهار نفر
رئیس اداره علوم قرآنی افزود: در این جشن 
او  والدین  و  مکلف  تازه  آموز  دانش  ابتدا 
یک  توسط  پرواز«  »پر  غرفه  در  حضور  با 
کارشناس دینی به زبان قصه، شعر، بازی و 
داستان با برخی از احکام دختران تازه مکلف از 
، روزه، حجاب، محرم  جمله آموزش وضو، نماز

و نامحرم، مرجع تقلید و... آشنا می شود. 
وی ابراز کرد: بعد از این، دختران تازه مکلف از 
والدین خود جدا شده و در غرفه »شور شادی« 
حضور یافته و توسط مربیان قرآنی با برخی از 

احکام دختران نوجوان آشنا می شوند.
والدین  برای  مدت  این  در  کرد:  اظهار  وی 
نیز برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده و 
والدین با حضور در غرفه »یک فنجان همدلی« 
برخورد  نحوه  با  رابطه  در  الزم  آموزش های 
سطح  افزایش  چگونگی  و  نوجوان  دختر  با 
همدلی با او را از یک مشاور و کارشناس دینی 

دریافت می کنند.
حجت االسالم حسن زاده یادآور شد: ثبت 
از  تکلیف  جشن  این  در  شرکت  برای  نام 
  32244339 تلفن  شماره  با  تماس  طریق 
روزهای سه شنبه از ساعت 7:00 الی 10:00 صبح 

امکان پذیراست.

در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو؛

 توزیع نیروی برق مشهد به عنوان شرکت برگزیده معرفی شد
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 
توسط  که  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  در 
شد  برگزار  توانیر  شرکت  و  نیرو  وزارت 
حوزه  در  برگزیده  و  برتر  شرکت  به عنوان 
تحقیقات معرفی و لوح تقدیر دریافت نمود. 
جشنواره   ، عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
پژوهش و فناوری هرسال به مناسبت هفته 
پژوهش برگزار می شود و امسال نیز وزارت 
 ، برتر شرکت های  از  جشنواره  این  در  نیرو 
پژوهشگران و فعاالن حوزه تحقیقات تقدیر 
به عمل آورد. این گزارش حاکیست در سال 
جاری باتوجه به شیوع ویروس کرونا و اعمال 
، جشنواره به صورت  محدودیت ها در کشور

مجازی برگزار شد.
 همچنین در این رویداد تمام شرکت های 
و  داشتند  حضور  نیرو  وزارت  تابعه 
خود  تحقیقاتی  و  پژوهشی  دستاوردهای 

ارائه  کنفرانس و مجازی  را به صورت ویدئو 
کردند.در این رویدادکه با حضور وزیر نیرو در 
محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید تعدادی 
از پروژه های ملی به صورت ویدئو کنفرانس 
ارائه و به مخاطبین آنالین در این همایش 
شرکت  مراسم  این  در  شد.  داده  نمایش 
بنا به  توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 
ارزیابی شرکت توانیر در سال 99 به عنوان 
شرکت برگزیده در حوزه تحقیقات انتخاب 

گردید. 
شایان ذکر است شرکت توزیع برق مشهد 
در غرفه مجازی خود، آخرین دستاوردهای 
پژوهشی و تحقیقاتی شرکت را ارائه کرد که 
نرم افزاری  سامانه  به  می توان  جمله  آن  از 
بر هوش  شناسایی قطعات شبکه مبتنی 
پارامترهای  اندازه گیری  سیستم  مصنوعی، 
نظارت  سامانه   ،Micropmu توان  کیفیت 

 ،Drone و بازرسی شبکه مبتنی بر پهپاد و
سامانه مدیریت مصرف مبتنی بر اینترنت 
اشیاء، خودروی عملیاتی سهند و سیستم 
و  تابلو  تجهیزات  دمای  کنترل  هوشمند 

پیشگیری از بروز حریق اشاره نمود.
تحقیقات  دفتر  توسط  دستاوردها  این   
شرکت توزیع برق مشهد، مستندسازی و به 

مخاطبان ارائه شد.

 جشن تکلیفی متفاوت در حرم امام رضا)ع(
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خبر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی ازبرنامه های این شرکت برای رفع 
تنش آب شرب در 30 شهر استان خبرداد.

سید ابراهیم علوی اظهار داشت: از این 
خواف،  گلبهار،   ، نیشابور شهر   5 تعداد 
وضعیت  در  ریزه  مشهد  و  جام  تربت 
میزان  که  معنی  این  به  دارند  قرمزقرار 
مصرف آب در این شهرها بیش از تولید 

است.
به گفته وی میزان مصرف و تولید آب در 
16شهرهم در نقطه سر به سر قرار دارد  
که جزو شهرهای زرد محسوب می شوند 
و در 9 شهر با مشکالت کیفی آب از جمله 

سختی مواجهیم.
را  شهر  هر  آب  مشکل  رفع  نسخه  وی 
کرد و  ارزیابی  از  دیگر شهرها   متفاوت  
گفت: در برخی شهرها احداث مخزن  و 
دستور  در  منابع  افزایش  دیگر  برخی  در 
قرار دارد، به عنوان مثال توان تولید آب در 
شهرهای نیشابور، خواف و مشهد ریزه از 
طریق حفر و تجهیز چاه در حال افزایش 
است و  در بعضی نقاط در تالش هستیم 
ضمن  شبکه  و  انتقال  خطوط  اصالح  با 
جلوگیری از هدر رفت، به سمت مدیریت 

مصرف آب حرکت کنیم.
وی با بیان این که 220روستا در استان نیز 
در شرایط تنش آبی قرار دارند و از طریق 
داشت:  اظهار  می شوند  آبرسانی  تانکر 
هزار روستای باالی 20خانوار دیگر در مرز 
اقدامات  با  باید  که  گرفته اند  قرار  تنش 
اصالحی تقویت منابع آبی از شرایط  فعلی 

ج شوند. خار
میزان  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مختلفی  پروژه های   ، اختیار در  اعتبارات 
در دست اجراست که در همین رابطه 42 
روستا در قالب پویش هر هفته الف - ب 
از لیست روستاهای   ، آذر اواخر  ایران در 
ج شدند و در تا پایان سال  تنش دار خار
جاری  31روستای دیگر از شرایط تامین آب 

پایدار بهره مند خواهند شد.
وی از تدوین و ارسال برنامه رفع مشکل 
که  داد  خبر  استانداری  به  شرب  آب 
براساس آن قرار است با تامین سه هزار 
از محل  منابع ماده  اعتبار  ریال  میلیارد 
هزار   1401 سال  پایان  تا  است  قرار   56
قرار  روستای مشکل دار تحت پوشش 
بگیرند.  وی  منابع تامین آب 76 شهر و 
دو هزار 800 روستای تحت پوشش آبفای 
خراسان رضوی  با جمعیت سه میلیون و 
300هزار نفر را هزار و 800حلقه چاه ، قنات 
و چشمه اعالم کرد و افزود: این استان 
برخوردار  بارش  کم  و  خشک  اقلیم  از 
است و بارش های بهتر دو سال اخیر به 
معنای این نیست که مجاز به برداشت 
آب از منابع به هر میزان باشیم بنابراین 
الزم است یک میلیون و 200هزار مشترک 
شهری و روستایی شرایط و نحوه مصرف و 

مدیریت آب را مدنظر داشته باشند.

رفع  برای  آبفا  برنامه های 
شهر   30 شرب  آب  تنش 

خراسان رضوی
در  شهر  شورای  مطالبه  این که  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
ح  دوسال گذشته قرارگرفتن تقاطع غیر هم سطح مصلی در طر
تفصیلی برای مهیا شدن زمینه اجرای آن در 10سال آینده بود، 
گفت: با تالش همکارانم این پروژه اکنون به سرعت در حال 
اجراست و طی دو تا سه ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، محمد رضا  گزارش  به 
کالئی در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهید 
هریری و ایجاد مسیر شرقی بلوار مصلی به بلوار حر که با حضور 
مدیران شهری و استانی برگزار شد، افزود: دوسال پیش در 
ح  همین زمان یکی از مطالبات جدی شورای شهر این بود که طر
ح تفصیلی قراربگیرد تا  اجرای تقاطع غیر همسطح مصلی در طر

شاید زمینه اجرای آن ظرف 10 سال آینده مهیا شود.
ح دیده شد بلکه  وی اضافه کرد: اما نه تنها این پروژه در طر
عملیات اجرایی آن بهمن سال 98 آغاز و امروز خوشبختانه این 
پروژه از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است و با تالش های 
انجام شده ظرف 2-3ماه آینده این تقاطع به بهره برداری خواهد 

رسید.
کالئی تصریح کرد: اکنون بالغ بر 286 هکتار از اراضی محدوده 
شهرک شهید رجایی و باهنر با حمایت مدیریت عالی استان و 

همراهی آستان قدس و عنایت شخص تولیت آستان قدس 
رضوی برای ایجاد بوستان 70 هکتاری، مسکن ارزان قیمت و 
سایر پروژه های عمرانی درمحدوده این دو شهرک در اختیار 
شهرداری مشهد قرارگرفته است که از این بابت تشکر می کنم.

کالئی به آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهید حریری 
اشاره کرد و ادامه داد: نفع همراهی دستگاه های مختلف به ویژه 
آستان قدس رضوی و راه آهن جمهوری اسالمی برای احداث 

، زائران و مجاوران خواهد رسید. این تقاطع به شهر
آینده شاهد  با بیان این که طی یکی دوهفته  شهردارمشهد 

افتتاح پروژه بازگشایی مسیر کوشش خلج خواهیم بود، 
خاطرنشان کرد: این پروژه طبق زمانبندی باید 6 ماه دیگر به 
بهره برداری می رسید اما پیمانکار این پروژه شرکت ماشین 
بتن آستان قدس رضوی است این پروژه را 6 ماه زودتر از زمان 
تعیین شده آماده بهره برداری کرده اند.وی ادامه داد: پیمانکار 
تقاطع غیر همسطح شهید هریری نیز که عملیات اجرایی آن آغاز 
شد، شرکت بتن ماشین رضوی است، لذا با توجه به تجربیات 
و همت این شرکت می خواهم این پروژه را با سرعت بیشتر و 

ظرف 5ماه آماده بهره برداری کنند.
کالئی اضافه کرد: این همه کار سخت را در شهر انجام داده ایم، 

لذا به گونه ای برنامه ریزی شود تا تقاطع غیر همسطح شهید 
هریری به جای زمانبندی 8ماهه ظرف 5ماه اجرا شود که انشااهلل 
شاهد تحقق این موضوع باشیم.وی افزود: تامین منابع مالی 
اجرای پروژه ها هم در حوزه مالی و هم در حوزه اقتصادی در کنار 
اقدامات فنی کار سختی است که بابت آن از همکارانم در این 
حوزه ها تشکر می کنم. شهردارمشهد درادامه گفت: امیدوارم 
به برکت دعای شهروندان و نیت خیر همکارانم در ایام مبارک 
دهه فجر و میالد باسعادت حضرت زهرا)س( دو پروژه مهم 
تقاطع غیر همسطح مصلی و شهید هریری را که آثار و فواید 

زیادی برای شهر دارد، طبق زمانبندی به بهره برداری برسانیم .

شهردار مشهد اعالم کرد؛

بهره برداری از تقاطع غیر همسطح مصلی، طی 3 ماهه آینده

مدیرعامل ایران خودرو خراسان خبر داد؛ 

تولید 110هزار خودرو با اشتغالزایی برای 5 هزار نفرتا پایان سال

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان در 
و  شرکت  این  تاسیس  سالگرد  بیستمین 
همزمان با ایام ا... دهه فجر خبر از شکستن 

رکورد تولید سال قبل این شرکت داد.
ایران  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خودرو خراسان؛ زاهدی فرد مدیرعامل این 
شرکت اظهار داشت: از ابتدای سال 1399 

90 هزار دستگاه خودرو در شرکت  تاکنون 
و  است  شده  تولید  خراسان  خودرو  ایران 
در تالش هستیم این تعداد را تا پایان سال 

جاری به110 هزار دستگاه برسانیم.
خراسان  خودرو  ایران  شرکت  مدیرعامل 
صنعت  بر  تحریم  اثرات  به  اشاره  با 
خودروسازی کشور تصریح کرد : در ابتدای 
، در بیش  تحریم ها به دلیل این که تولید 
به  سازی  قطعه  مجموعه  هزار  سه  از 
مشکل نخورد به ناچار خودروها را هرچند 
با کسری قطعه تولید می کردیم که به لطف 
خدا در سال جاری این روند بهبود یافته و 
توانستیم با رشد 20 تا 25 درصدی در تولید تا 
بهمن سال جاری رکورد سال گذشته خود را 
پشت سربگذاریم. بیژن زاهدی فرد با اشاره 

به وجود زنجیره کامل تولید خودرو شامل 
سالن رنگ ، بدنه و مونتاژ در شرکت ایران 
خودرو خراسان گفت: این شرکت سهم 25 
درصدی از تولیدات گروه صنعتی را داراست 
و تنها تولید کننده محصوالت شاسی بلند 

در گروه صنعتی ایران خودرو است.
وی تعداد پرسنلی را که به صورت مستقیم 
هستند  کار  به  مشغول  شرکت  این  در 
پنج هزار نفر اعالم کرد و افزود : از سال 95 
تاکنون یک هزار و 560 نفر در مجموعه ایران 
خودرو خراسان استخدام شده اند و در حال 
حاضر علی رغم مسائل پیش آمده ناشی از 
ویروس کرونا مشغول جذب 200 تا 250 نفر 

دیگر هستیم. 
منطقه  در  بیکاری  خ  نر این که  بیان  با  وی 

تصریح  می باشد  درصد   5 زیر  احمدآباد 
بخش  اقتصادی  معین  عنوان  به  ما   : کرد 
احمدآباد تمامی ظرفیت  روستاهای اطراف 
تهیه  آنها  برای  هدف  کارت  و  شناسایی  را 
ایجاد  منظور  به  آن  براساس  و  ایم  نموده 
ح  طر  80 از  بیش  مناطق  این  در  اشتغال 
اقتصادی تعریف کرده ایم که می تواند برای 
مدیرعامل  کند.  ایجاد  شغل  نفر  هزار  دو 
پایان  در  خراسان  خودرو  ایران  شرکت 
ضمن تبریک مجدد ایام ا... دهه فجر اظهار 
رسانه ها  سازی  شفاف  که  کرد  امیدواری 
عمومی  افکار  تنویر  و  صحیح  اخبار  نشر  و 
صنعت  از  حمایت  در  تری  پررنگ  نقش 
کشور  اقتصادی  شکوفایی  و  خودروسازی 

داشته باشند.

هفت پروژه صنعت آب و فاضالب شهری و روستایی دهه 
فجر امسال در خراسان رضوی افتتاح می شود . 

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
 ، برای اجرای این تعداد پروژه که در شهرستان های نیشابور
تربت حیدریه و بردسکن مورد بهره برداری قرار می گیرند 
و  ملی  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون  و500  میلیارد   357

منابع داخلی هزینه شده است. 
را  شده  اجرا  پروژه  تعداد  بیشترین  علوی  ابراهیم  سید 
مربوط به شهرستان نیشابور دانست و اظهار داشت : در 
هر کدام از شهرستان های تربت حیدریه و بردسکن نیز یک 

پروژه افتتاح می شود.
وی پروژه های شرکت آب و فاضالب تبصره دو نیشابور را 
شامل   آبرسانی به نیشابور از دشت فوشنجان  ، اجرای 
و   5 ،فاز  پراکنده(  )خطوط  نیشابور شهر  فاضالب  شبکه 
آباد، ناظر  آبرسانی به مجتمع ابوسعدی ،نورانی،حسین   6
عباس آباد  ، عشرت آباد ، قریش آباد و خیر آباد و مجتمع 

ج،( و ساختمان اداری  ،بر روستایی فوشنجان)بشرآباد،غار
مشترکین نیشابور اعالم کرد و گفت: پروژه سیستم تغلیظ 
لجن تصفیه خانه فاضالب شهر تربت حیدریه و آزمایشگاه 
باکتریولوژیک امور بردسکن هم  در ایام اهلل دهه فجر به 
بهره برداری می رسد.وی با بیان این که فعالیت های مرتبط 
فجر  دهه  پروژه های  افتتاح  به  دارد  استمرار  آب  تامین  با 
سال گذشته به تعداد 16 پروژه و مبلغ کل 114 میلیارد و129 
میلیون ریال اشاره و تأکید نمود: در سیاست تبیین شده 
از طرف وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور 
که ملزم به افتتاح وبهره برداری پروژه ها در قالب پویش 
هر هفته الف - ب ایران نموده است در سال گذشته 19 
هزارو700نفر جمعیت ساکن در 21روستا و شهر ششتمد با 
صرف هزینه ای بالغ بر320 میلیارد ریال در قالب این پویش 
به آب شرب دسترسی یافتند و در آذر سال جاری ودر قالب 
هم   ایران   الف-ب  هرهفته  پویش#  هفته  ودومین  سی 
و  345میلیارد  صرف  با  42روستا  به   آبرسانی  پروژه های 

500میلیون ریال اعتبار دولتی و خصوصی و صندوق توسعه 
ملی با حضور وزیر نیرو از طریق ویدئو کنفرانس وارد مدار 
پروژه های  ودرتکمیل  راستا  درهمین  و  شد  بهره برداری 
مورد تعهد در اسفند سال جاری نیز30روستای دیگراستان 
شرب  آب  از  400میلیاردریال  26هزارنفرواعتبار  جمعیت  با 

بهره مند خواهند شد. 

؛ همزمان با ایام اهلل دهه فجر
7 پروژه صنعت آب و فاضالب در خراسان رضوی افتتاح می شود


