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و  عالقمند  نویسان  داستان  حضور  با  که  جلسه  این  در 
اعضای موسسه ادبیات داستانی میعاد برگزار گردید کتاب 
داستان »صد میدان نوشته یوریک کریم مسیحی« معرفی 

گردید.
به گزارش جام جم حمید رضا محدثی رئیس انجمن ادبیات 

داستانی میعاد در خصوص موضوع و محوریت این کتاب در 
جلسه گفت: صد قصه از میدان های صدگانه نارمک تهران 
محوریت این کتاب است. »نارمک تهران، صد میدان دارد و 

هر میدان آن بی شمار داستان«
خوانش داستان« میدان هشت« از این کتاب و ارائه نظرات 

در خصوص این داستان از مهمترین موارد مورد بحث این 
همین  در  هفته  هر  انجمن  این  ست،  بود.گفتنی  جلسه 
زمان و مکان، تشکیل جلسه خواهد داد. از عالقمندان به 
هنر داستان نویسی تقاضا می گردد در جلسات هفتگی این 

انجمن شرکت نمایند.

معرفی کتاب صد میدان در جلسه انجمن ادبیات داستانی میعاد تایباد
سه شنبه  11 آبان 1400  شماره 6068

اقتصادیاقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضویضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

ــای اخیر  بــا  افــزایــش دمــا در  روزهـ
و کــاهــش بــارنــدگــی در ســال آبی 
گــذشــتــه مــســئــوالن صنعت آب 
ــن جــیــره بــنــدی و  ــ ــت بــه دام دسـ
تغییر اصالح الگوی مصرف شده 
اند البته ناگفته نماند که این شرایط از استانی به استانی 
دیگر متفاوت است و یقینا الگوی مصرف آب در استان 
خراسان رضوی که جزو استان های گرم و خشک کشور 
محسوب می شود با استان های نیمه شمالی  و غرب 
کشور بسیار تفاوت دارد اما تفاوت اقلیم از سال های 
قبل بوده و حتی نیاکان ما سال های سال به مشکل کم 
آبی زندگی کردند اما در این بین مشهد شهری زیارتی با 3 و 
نیم میلیون جمعیت شهر و حاشیه و حدودا 30 میلیون 
زائر در شرایط فوق بحرانی است که همین شرایط بحرانی 
دستاوردهای زیادی به همراه داشته است و در شرایط 
بــی آبــی و فشار منجر بــه خــروجــی ظرفیت های علمی و 

دانش بومی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد  در گفتگو با 
خبرنگار جام جم خراسان رضوی می گوید:  با بهره گیری 
ــومــی مــهــنــدســان و مــتــخــصــصــان داخـــلـــی در  ــوان ب ــ از ت
سیستم های آبی و تجهیز چاه های شرب به سیستم های 
تله متری عالوه بر دستیبابی به کیفیت بهتر از نوع مشابه 
نیز بهمراه داشته است. ریالی  آن صرفه  جویی   خارجی 
به گفته حسین اسماعیلیان از سال ۱3۹۸ تاکنون اقدام 
به تجهیز کلیه چــاه هــای آب شــرب مشهد به سیستم 
تلمتری شده است و این در حالی است که در گذشته 
۱۲0 حلقه چاه به این سیستم مجهز بود، اما اکنون کلیه 
چاه های آب شــرب مشهد که نزدیک به ۵00 حلقه چاه 

هستند مجهز به سیستم تلمتری شده اند.
نــرم افــزاری  و  سخت افزاری  سیستم های  می افزاید:  وی 
ــدای از  ــی بـــودکـــه  جــ ــ ــ ــاًل واردات ــام تــلــمــتــری صنعت آب ک
ــا، بــحــث قــیــمــت بــــاالی آن،  ــاالهـ مــشــکــالت واردات کـ
اهمیت امنیت سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری 
موجب شد که با تــوان متخصصان داخلی تمامی این 
سیستم ها را بومی کنیم و هم اکنون شاهد تولید  انبوه 
این محصوالت با هزینه معادل ۱۵ درصــد قیمت تمام 
شده نمونه خارجی با  کیفیتی به مراتب بهتر در خراسان 
رضوی هستیم و از طرفی با اجرای پروژه آبی نبی اکرم)ص( 
شاهد همسان سازی کیفیت آب با  3 هدف رفع فشارها 
و نوسانات آبی، استفاده از ظرفیت اصلی چاه ها و عدم 

تفاوت در استانداردسازی آب شرب هستیم . 
ــاره به این که  مشهد و خراسان رضــوی قطب   وی با اش
علمی شرق کشور محسوب می شود  واز ظرفیت های 
بــرخــوردار  و دانــش بــنــیــان  ــوی تخصصی، دانشگاهی  ق
اســت  اضافه می کند: برابر ارزیــابــی هــای متعددی که از 
طرف وزارت نیرو صورت پذیرفته در چند سال اخیر آبفای 
مشهد  موفق بــه کسب رتبه اول پــژوهــش و فناوری 
شده و برترین عملکرد را در میان تمامی شرکت های آب 
و فاضالب بــوده  و سند این حرف هم اختالف امتیازی 
وزارت  زیرمجموعه  ــی   آب مجموعه های  سایر  بــا  بسیار 
نیرو اســت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با 
بیان این که ارتباط بسیار تنگانگی با تمامی دانشگاه های 
مشهد از جمله دانشگاه فردوسی، پارک علم و فناوری و 
شرکت های دانش بنیان داریم، خاطرنشان می کند: یکی 
ح مدیریت  از کارهای بزرگی تاکنون انجام گرفته اجرای طر
فناورانه و حمایت از شرکت های دانش بنیان بــوده که 

تدوین  فــنــاوری  مدیریت  آئین نامه   خــصــوص  ــن  ای در 
شده است و این شرکت همکاری های گسترده ای طی 
داشته  دانش بنیان  مجموعه های  بــا  اخیر  ســال هــای 

است.
اسماعیلیان تصریح می کند: انعقاد قرارداد با شرکت های 
دانش بنیان را در قالب 3 قـــرارداد خرید ایــده و اختراع، 
ساخت محصول و خرید خدمات فناورانه و محصول 
ــه حــمــایــت از مــخــتــرعــان و  ــن ک ــن ای ــم داشـــتـــه ایـــم، ض
شرکت های دانش بنیان را در ۸ قالب حمایت از محصول، 
توسعه محصول، ارائه خدمات مشاوره ای برای تکمیل و 
اصالح ایده، صدور تاییده های الزم جهت اخذ مجوزها، 
نمایشگاه های  در  دانش بنیان  شرکت های  از  دعــوت 
صنعت آب، ساخت محصول متناسب با نیاز صنعت 
آب و فاضالب، خرید محصول داخلی در راستای حمایت 
از تــولــیــدکــنــنــده ایـــرانـــی و تــامــیــن هــزیــنــه هــای ساخت 
نیمه صنعتی  پاراکلینیک  و  آزمایشگاهی  پایلوت های 
کارگاهی و دانشگاهی از دیگر این اقدامات اســت. وی 
بیان می کند: ساالنه 3 تا ۴ اقدام فناورانه مورد حمایت 
شرکت آب و فــاضــالب مشهد قــرار می گیرد و اوج این 
اقــدامــات در ســال ۱3۹۶ بــود کــه نقطه عطف مدیریت 
فناوری های نوین مان را در راستای حمایت از شرکت های 
ح فناورانه  دانش بنیان داشتیم و در ۴ سال اخیر از 3۲ طر

در قالب ۱۹ قرارداد جداگانه حمایت کردیم.
ــر این  مدیرعامل شــرکــت آب و فــاضــالب مشهد بــا ذک
نکته که یکی از اقدامات شاخص صورت گرفته در بحث 
ــای شـــرب شهر  ــ هــوشــمــنــدســازی و شــبــکــه ســازی آب ه
ایــن خصوص و  مشهد و تامین تجهیزات مربوطه در 
قرائت کنتور از راه دور بوده است، تاکید کرد: در همین 
رابطه قراردادی در 3 سال گذشته  را با یکی از شرکت های 
ح آن در کشور  دانش بنیان به امضاء رسانده ایم که  طر
ــه شــده و به الگویی مثبت بــرای تمامی نقاط کشور  ارائ

جهت استفاده و اجرا تبدیل شده است.
 اسماعیلیان اضافه کرد: یکی از مشکالت موجود در بحث 
کیفیت آب برخی از چاه هایی بود که در حال از دست دادن 
آنها به دلیل کاهش کیفیت بودیم، اما با حمایت صورت 

ح های فناورانه روش جدیدی برای  گرفته از طراحان طر
رفع مشکالت آبی این چاه ها ی در حال حذف و احیای 
آنها بود و در این خصوص از روش های نوین برای حفظ 
منابع آبی زیرزمینی بهره مند شدیم  که در این روش های 
به  دستیابی  جمله  از  سطحی  آب هـــای  تصفیه  نــویــن 
فیلترهای سرامیکی از دیگر اقدامات شاخصی بود که 
انجام شد، ضمن  این که در بحث تکنولوژی های صنعت 
آبی حمایت های الزم را از فعاالن این صنعت داشتیم تا 
مناسب ترین اقدامات در راستای مقابله با خوردگی ها و 

فرسودگی ها صورت گیرد .
وی با بیان این که بحث مدیریت منابع آبی در خصوص 
آبیاری فضای سبز با همکاری شرکت های آب منطقه ای 
خراسان رضوی و آب و فاضالب مشهد و شهرداری مشهد 
به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان 
می کند: همواره معتقدیم که فضای سبز هر شهر گلوگاه 
تتفسی آن شهر است و در کالن شهری مثل مشهد که در 
معرض آلودگی های زیست محیطی قرار دارد داشتن یک 
فضای سبز خوب و با کمترین میزان آب مصرفی امری الزم 

و ضروری بوده است.
اسماعیلیان تاکید می کند: در شهر مشهد میزان مصارف 
فضای سبزی که از طریق آب شرب شهری آبیاری می شود 
بــه حــداقــل مــیــزان ممکن رســیــده اســـت و معتقدیم 
که به ایــن موضوع باید بیش از پیش از ســوی تمامی 

مجموعه های متولی پرداخته شود.
 وی با بیان این که پــروژه آبی نبی اکرم)ص( در خصوص 
جــمــع آوری چــاه هــای شهر مشهد بــوده و هست، خاطر 
نشان کرد:  پروژه نبی اکرم)ص( با 3 هدف رفع فشارها و 
نواسانات آبــی، استفاده از ظرفیت اصلی چاه ها و عدم 
تفاوت در استانداردسازی آب شرب اجرا شده است، با 
اجرای این پروژه آب ها به صورت مستقیم به شبکه وصل 
نمی شود و آب شرب جمع آوری شده به سمت مخازن آبی 
می رود تا با نسبت یکسانی در شبکه توزیع قرار بگیرند و 

همسان سازی کیفیت آب را شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ادامه می گوید: 
در ۲ سال اخیر ظرفیت تامین آب از محل چاه ها از حدود 

۵۶00 لیتر بر ثانیه به بیش از ۷ هزار لیتر بر ثانیه افزایش 
پیدا کرده است، عدد قابل توجهی که رشد ۱.۵ مترمکعبی 
میزان آب رسانی را در هر ثانیه به همراه داشته است و 
نتیجه آن منجر به عدم قطع و جیره بندی آب در فصل 

تابستان شده است.
با  امسال  تابستان  در  بر این که  تاکید  با  اسماعیلیان 
اوج گــرمــای شدید مــواجــه هستیم کــه تــفــاوت زیـــادی با 
تابستان های سال های قبل و یک تابستان عادی دارد، 
مــی افــزود: وقتی دمــای هوا در ساعت ۱0 شب 3۷ درجه 
سانتیگراد باشد میزان مصرف آب به  دلیل شرایط آب 
زمان های  با  بسیاری  تفاوت  و  نیست  نرمال  هوایی  و 
عــادی در این ساعت از شبانه روز دارد و یکی از وسایل 
برقی پرمصرف ایــن روزهــا هم کولرهای آبــی بــوده که در 
هر شبانه روز ۶00 لیتر آب مصرفی دارد، عددی که معادل 
میزان آب مصرفی روزانــه کل خانوار و حتی بیشتر از آن 

است.
 وی مــی افــزایــد: گرمای شدید هــوا افــزایــش قابل میزان 
به همراه  را  و استحمام ها  آب مصرفی در نوشیدنی ها 
داشته است، اما خوشبختانه تا این لحظه با بارندگی ها و 
ذخیره سازی های آبی ای که در یک سال اخیر داشتیم به 
لطف الهی و عنایات امام رضا)ع( که صاحب اصلی شهر، 
استان و کشور ما هستند کوچکترین مشکلی در بحث 

قطع و جیره بندی آب در مشهد به وجود نیامده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با اشاره به این که 
گرچه وضعیت آبی موجود نگرانی ها را برطرف کــرده، اما 
شرایط پــایــداری هم نــداریــم، بیان می کند: متاسفانه در 
آبــی هموطنانمان  همین شرایط اخــبــاری بر مشکالت 
در شهرها و استان های مختلف دریافت می کنیم، اما 
خوشبختانه اینگونه مشکالت را در مشهد نداریم، البته 
قطعی های مکرر برق روی عملکرد شرکت آب و فاضالب 
مشهد تاثیر منفی گذاشته و کاهش فشار آب را به همراه 

داشته، اما تا این لحظه منجر به قطع آب نشده است. 
افــزایــش رونــد قطعی برق  اسماعیلیان اضافه می کند: 
صنعت آب را هم دچار مشکل خواهد کرد، زیرا چاه های 
کــار می کنند و قطعی برق  ــرق  ب بــا  آب و تصفیه خانه ها 
موجب ایجاد اخــتــالالت آبــی مــی شــود، گرچه مولدهای 
برق اضطراری در موارد خانگی وجود ندارد، اما نمی تواند 
برق مورد نیاز چاه ها و تصفیه خانه ها را تامین کند. وی با 
ذکر این نکته که امیدواریم در آب رسانی و برق رسانی به 
زائران و مجاوران امام رضا)ع( به مشکل بر نخوریم، تاکید 
می کند: از مردم می خواهیم که با رعایت الگوی مصرف 
آب و برق یاری گر خادمان خود در صنعت های آب و برق 
باشند تا با مشکالت کمبود و قطعی ایــن دو نعمت و 

سرمایه بزرگ مواجه نشویم.
در  می گوید:  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تابستان سال گذشته بازگشایی مراکز اقامتی را نداشتیم 
ــران داخــلــی و خــارجــی نبودیم،  ــ و شــاهــد حجم بـــاالی زائ
امــا امسال با توجه حضور بــاالی مهمانان امــام رضــا)ع( 
افزایش ۱0 تا ۱۵ درصــدی میزان آب مصرفی را به نسبت 
مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم. وی می افزاید: در 
آخرین برآوردهای صورت گرفته نشان داده شده که ۷۵ 
درصد آب شرب مصرفی شهر مشهد مربوط به مصارف 
خانگی و ۲۵ درصد تجاری و صنعتی بوده و خوشبختانه 
باید بگوییم که آب مصرفی بخش کشاورزی به صورت 
۱00 درصــد غیرشرب بــوده و حتی یک درصــد از آب شرب 

مصرفی در این بخش استفاده نشده است.

مدیرعامل شرکت آبفای مشهد: 

شرایط بحرانی است؛ صرفه جویی آب 
ضرورت جدی است

مریم خزاعی

روزنامه نگار



سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی گفت: برگزار کنندگان رویدادهای هنری و 
سینمایی باهدف شفاف سازی و صیانت از حقوق شهروندی باید 

شماره مجوز خود را در تبلیغات فضای مجازی و محیطی درج کنند.
به گزارش جام جم جواد روشندل با بیان این خبر افزود: بنا بر مکاتبه 

حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری  کل استان، متقاضیان 
دریافت صدور مجوز برای رویدادهایی هنری و سینمایی  مانند 
آموزشی یا اجرای تئاتر، موسیقی و غیره باید  ورک شاپ، کارگاه 
شماره مجوز خود را در تبلیغات فضای مجازی و محیطی درج کنند. 
متقاضیان رویدادهای هنری و سینمایی پس از  اخذ جهت تبلیغات 

در فضای مجازی باید شماره و تاریخ و مرجع صدور مجوز آن را اعالم 
کنند تا شهروندان مطلع و با آگاهی کامل از رویداد های دارای مجوز 
بهره مند شوند و اگر برای حضور در برنامه ای از طریق فضای مجازی 
دعوت می شوند؛ ز مجوز آن مطمئن شده و بتوانند پیگیر رفع 

ابهامات خود از طریق مرجع صدور مجوز برای این برنامه باشند.

ثبت شماره مجوز فعالیت های هنری و سینمایی در تبلیغات الزامی است
سه شنبه  11 آبان 1400  شماره 6068
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خبر

بازدارندگی  باعث  عامل  غیر  پدافند 
اقدامات  و  تهدیدات  برابر  در  دفاعی 

دشمن می شود.
رضایی  محمد  جام جم  گزارش  به 
سرخس  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
غیرعامل  پدافند  شک  بدون  گفت: 
است  روش هایی  پایدارترین  از  یکی 
پایداری،  سازی ،  مصون  بسترهای  که 
را  آسیب پذیری  کاهش  و  امنیت 

درجامعه فراهم می سازد.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطر نشان 
موجود  شرایط  به  توجه  با  کرد:امروزه 
و  تغییر  حال  در  تهدیدات   ، کشور
تحوالت اساسی است در این وضعیت 
غیر  پدافند  مبنای  به  اصولی  توجه 
عامل باعث بازدارندگی دفاعی در برابر 
تهدیدات و اقدامات دشمن می شود و 
چنان چه تفکر مدیریتی یک مجموعه 
اصول  بیشتر  چه  هر  رعایت  برمبنای 
آینده  شود  استوار  غیرعامل  پدافند 
خواهد  مجموعه  انتظار  در  پایدارتری 

بود.
سرخس  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
مطابق  غیرعامل  پدافند  داشت:  بیان 
با اهداف بلند گام دوم انقالب اسالمی 
افق  در  مردمی  دولت  ویژه  رویکرد  با 
را  کشور  تا  دارد  تالش  خود  پیش روی 
از تمامی تهدیدات دشمن که امروز به 
ح است  شکل های نوین و پیچیده مطر

خنثی کند.
همه  می رود  انتظار  راستا  این  در 
غیر  پدافند  الزامات  اجرای  مسئوالن 
دوراندیشی  و  نگری  آینده  با  را  عامل 
برنامه ریزی  با  و  قرارداده  اهتمام  مورد 
مناسب و مطلوب، آمادگی خود را برای 
ارتقا  دشمنان  توطئه های  با  مقابله 

بخشند.
هالل  جمعیت  رئیس  رضایی  محمد 
احمر در پایان ضمن تبریک فرارسیدن 
به  توجه  با  غیرعامل،  پدافند  هفته 
تقارن اولین روز این هفته با روز بسیج 
خاطره  و  یاد   ، نوجوان  و  آموزی  دانش 
تمامی شهدای انقالب اسالمی به ویژه 
محمد  شهید  آموز  دانش  شهدای 
حسین فهمیده، شهید بهنام محمدی 

و شهید رضا پناهی را گرامی داشتند.

رئیس جمعیت هالل احمرسرخس:

نکوداشت آغاز هفته پدافند 
غیر عامل

اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضویضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم معرفی ابعاد مختلف شهید 
سلیمانی به عنوان الگویی از قهرمانی واقعی به نسل جوان تأکید 
و ترویج سیره این شهید بزرگوار را موجب مصونیت جامعه 

دانست.
به گزارش جام جم حجت االسالم احمد مروی در دیدار اعضای 
ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی که در 
تاالر شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی انجام شد، با اشاره به آیه 
ا«،  ْحَمُن ُوًدّ اِلَحاِت َسَیْجَعُل َلُهُم الَرّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ »ِإَنّ اَلّ
اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید پروردگار 
آنانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند را در نظر خلق محبوب 
می گرداند و شهید سلیمانی یکی از مصادیق این آیه در عصر 

حاضر است.
وی افزود: شهید سلیمانی رسانه نداشت و کمتر در تلویزیون 
مشاهده می شد و هیچ گاه به دنبال نشان دادن خود نبود، اما 
جمعیتی که از اقشار گوناگون در مشهد و شهرهای مختلف برای 
تشییع پیکر شهید سلیمانی گرد آمدند، نشان داد که خداوند 

چگونه یک مؤمن را در دل های مردم محبوب می گرداند.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به خصوصیات و ویژگی های 
شخصیت شهید سلیمانی اشاره و با بیان این که »اخالص« در 
رأس ویژگی های ممتاز این شهید گران قدر بود، تصریح کرد: 
اخالص است که موجب رشد و تعالی معنوی انسان می شود و 
دل ها را تسخیر می کند که این ویژگی در شهید سلیمانی بارز بود.

وی به نبوغ نظامی و سیاسی و قدرت تحلیل و نظریه پردازی شهید 
سلیمانی اشاره و اظهار کرد: شهید سلیمانی علی رغم برخورداری 
از نبوغ در مسائل نظامی و سیاسی و برخورداری از قدرت تحلیل و 
نظریه پردازی، در برابر رهبر معظم انقالب کاماًل مطیع و تسلیم بود 
و رمز موفقیت این شهید عزیز سربازی والیت و حرکت با اعتقاد 

در چهارچوب اوامر رهبری بود.
حجت االسالم   مروی تصریح کرد: رمز موفقیت مالک اشتر تنها 

قهرمانی و رشادت او در میدان نبرد نبود، نماد شجاعت مالک 
اشتر و آنچه که موجب سعادتمندی و ماندگاری او در تاریخ شد، 
والیتمداری و اطاعت محض مالک اشتر از امیرالمؤمنین علی)ع( 
بود؛ ویژگی ممتازی که شهید سلیمانی نیز در برابر رهبر معظم 

انقالب از آن برخوردار بود.
وی با اشاره به عنایت و توجه ویژه رهبر معظم انقالب نسبت 
به شهید سلیمانی، اظهار کرد: شهید سلیمانی به معنی واقعی 
کلمه نماد »انقالبی بودن« است، ازاین رو باید شهید سلیمانی را 
همان گونه که بود با تمام ویژگی هایش به مردم معرفی کرد، نباید 
در معرفی شهید سلیمانی سلیقه ای برخورد و تنها به بخشی از 

ویژگی های این شهید گران قدر پرداخته شود.
تولیت آستان قدس رضوی معرفی گزینشی ابعاد شخصیت 
شهید سلیمانی را جفا به این شهید خواند و با بیان این که شهید 
سلیمانی به هیچ عنوان به دنبال نام و نشان نبود، گفت: حضرت 
علی)ع( در میدان نبرد با اشقیا شجاع ترین و قاطع ترین، در محراب 
عبادت عابدترین و در برابر یتیمان و ضعفا مهربان و رئوف ترین 
بود، شهید سلیمانی نیز به عنوان پرورش یافته ای در مکتب 

حضرت علی)ع( از  چنین شخصیتی برخوردار بود.
وی به ادبیات شهید سلیمانی در سخنرانی هایش اشاره و تصریح 
کرد: شهید سلیمانی فردی نظامی است، اما هنگام سخنرانی در 
موضع کرامت انسانی و رأفت سخن می گوید، به جوانان و نسل 
جدید و آن هایی که به ظاهر هنجارهای اجتماعی و دینی را رعایت 
نمی کنند، نگاهی توأم با مهربانی، رأفت و پدرانه دارد؛ نوع ادبیاتی 
که در خصوص این افراد به کار می برد قابل توجه است، تعابیری 
خواهران  و  »برادران  هستند«،  ما  فرزندان  »این ها  همچون 
درس آموز  می برد،  کار  به  واالمقام  شهید  این  که  هستند«  ما 
است. حجت االسالم  مروی به روحیه تواضع و مردم داری شهید 
سلیمانی اشاره و اظهار کرد: شهید سلیمانی با همه عظمت 
و جایگاه نظامی  که داشت، اما همواره در میان مردم حضور 
می یافت و خود را جدا از مردم نمی دانست، در برخورد با مردم و 
ضعفا از جهات احساسی و عاطفی بسیار باالیی برخوردار بود، 

با تمام عظمتی که داشت اما هیچ گاه شأنی برای خود قائل نبود 
و ذره ای تکبر در وجودش نداشت و تمام ملت را صرف نظر از 
گرایش ها و سالیق حقیقتًا دوست می داشت؛ لذا خداوند نیز 
محبت او را در دل همه مردم قرار داد، که این حقیقت در تشییع 

پیکر این شهید آشکار شد.
وی با تأکید بر این که شهید سلیمانی یک سرمایه ملی است، اضافه 
کرد: شهید سلیمانی یک انقالبی حقیقی و سیاستمدار برجسته 
بود، اما اهل جناح و حزب نبود، شخصیت شهید سلیمانی بسیار 
بزرگ تر و فراتر از جناح ها و احزاب بود؛ او تنها در جریان انقالب بود 
و شخصیتی ملی داشت، این سرمایه و شخصیت ملی باید حفظ 
شود و نباید اجازه مصادره شهید سلیمانی را داد. حجت االسالم  
نظام  برای  اجتماعی عظیم  را سرمایه  مروی، سردار سلیمانی 
اسالمی دانست و گفت: شهید سلیمانی را همان گونه که هست 
باید معرفی کرد نه از نگاه و دیدگاه  خودمان، شهید سلیمانی را 
باید با همان شجاعت، صالبت انقالبی و والیتمداری و وسعت 
دید و نگاه به جامعه معرفی کرد. وی با تأکید بر این که متأسفانه 
برای جوانان ضعیف عمل شده است، شهید  الگوسازی  در 
سلیمانی را بهترین الگو برای نسل جوان خواند و گفت: نسل 
جوان ما نیازمند الگوهای فاخر است، الگوهای نامناسبی که 
جوانان را به دین گریزی و گرایش به فرهنگ غرب سوق می دهند 
یک تهدید و خطر برای جامعه اسالمی ما هستند، ما باید برای 
نسل جوان الگو معرفی کنیم و شهید سلیمانی با ظرفیت های 
و  جامعه  برای  مناسب  الگوی  یک  می تواند  دارد  که  عظیمی 
جوانان ما باشد.تولیت آستان قدس رضوی شهید سلیمانی را 
یک امانت بزرگ دانست و با بیان این که ترویج سیره این شهید 
بزرگوار موجب مصونیت جامعه است، گفت: بزرگداشت شهید 
سلیمانی تنها به برگزاری یک مراسم تجلیل نیست، این جفا به 
شهید سلیمانی است؛ شهید سلیمانی باید به الگوی نسل 
جوان مبدل شود.حجت االسالم  مروی در پایان گفت: آستان 
قدس رضوی برای گرامیداشت شهید سلیمانی هر آنچه در توان 

داشته باشند انجام خواهد داد و انجام آن را وظیفه خود می داند.

سرپرست بهینه  سازی مصرف گاز شرکت گاز خراسان رضوی 
در  دما  تنظیم  منزل  در  جویی  صرفه  راهکارهای  یکی  گفت: 
درجه های پایین تر است؛ زیرا به ازای هر دو درجه سانتی گراد 

کاهش دما مصرف گاز ۵ درصد کاهش می یابد.
رضوی،  خراسان  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمیدرضا افشون در خصوص راهکارهای کاهش مصرف گاز با 
شروع فصل پاییز اظهار کرد: امسال به دلیل سردی زودرس هوا 
امکان افزایش مصرف گاز نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته 
وجود دارد و امیدواریم با مدیریت شهروندان شاهد روندی 
کاهشی باشیم. وی افزود: دمای مناسب برای منزل در زمستان 
بنابر استانداردهای تعریف شده حداکثر ۲۲ درجه سانتی گراد 
است که برای رسیدن به این دمای مطلوب باید برخی اقدامات 
مانند پوشیدن لباس گرم در منزل را انجام دهیم. همچنین 
دمای آسایش تعریف شده در زمستان بین ۱۸ الی ۲۲ درجه 

است.
سرپرست واحد بهینه  سازی مصرف گاز شرکت گاز خراسان 
کرد:  عنوان  گاز  مصرف  بهینه سازی  راهکارهای  درباره  رضوی 
راهکارهای کوتاه مدت یا همان راه های مدیریت مصرف برخی 
اقدامات ساده را شامل می شود. یکی ازاین راهکارها تنظیم 
دمای منزل در درجه های پایین تر است زیرا به ازای هر ۲ درجه 

سانتی گراد کاهش دما مصرف گاز ۵درصد کاهش می یابد. از 
دیگر راه های کاهش مصرف می توان به بستن کانال های کولر 
اشاره کرد زیرا گرمای منزل از راه این کانال ها خارج می شود. 
استفاده از پرده های ضخیم در شب نیز می تواند از اتالف گرما 
از پنجره ها جلوگیری نمایید. افشون تصریح کرد: استفاده از 
بخاری های دارای ترموستات نیز در مدیریت مصرف گاز موثر 
ترموستات  قدیمی  بخاری های  برخی  که  دلیل  این  به  است 
نداشته و افراد با افزایش بیش از حد دمای منزل پنجره های 
خود را باز می کنند زیرا گرمای بیش از حد نیز آسایش را به  همراه 
ندارد. بنابراین اگر بخاری دارای ترموستات باشد دمای آن تنظیم 
می شود و از حد معمول باالتر نمی رود. وی با اشاره  به طرح 
تشویقی در نظر گرفته شده برای مشترکین گاز خاطر نشان کرد: 
مشترکینی که مصرف آن ها طی یک ماه تا ۲00 متر مکعب باشد 
قبوض آن ها رایگان خواهد بود. همچنین اگر مصرف گاز آن ها 
نسبت به سال گذشته کمتر باشد به ازای هر درصد کاهش، 
سرپرست  یافت.  خواهد  کاهش  میزان  همان  به   نیز  گازبها 
واحد بهینه  سازی مصرف گاز شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
برای مشترکین  گذشته  از سال  گاز طرحی  همچنین شرکت 
دارای موتورخانه اجرا کرده است و در حال حاضر نیز ادامه دارد. 
تاکنون حدود ۹00 موتورخانه با اقدامات و هزینه شرکت گاز اصالح 

شده و با این اصالح مشترکین هزینه کمتری برای مصرف گاز 
پرداخت می کنند و در مصرف انرژی نیز صرفه جویی خواهد شد. 
امیدواریم با اصالح موتورخانه ها بین ۱0 الی ۱۵ درصد مصرف این 

دسته از مشترکین را کاهش دهیم.
وی با اشاره به تبعات استفاده از وسایل گازسوز غیر استاندارد 
عنوان کرد: این وسایل از دو جنبه یکی از نظر نداشتن ایمنی و 
دوم از نظر مصرف بیش از حد یعنی راندمان انرژی پایین غیر 
مجاز هستند. بخاری های با رده انرژی پایین بین ۵0 الی ۶0 درصد 
با برچسب  راندمان بخاری هایی  راندمان دارند. در صورتی که 
انرژی A و B باالی ۸0 درصد است. افشون گفت: وزارت نفت 
به دنبال اجرای برخی راهکارهای حمایتی برای افزایش تولید 
تجهیزات با راندمان باالست که پس از نهایی شدن در استان 
شد.  خواهد  سازی  پیاده  راهکارها  این  نیز  رضوی  خراسان 
سرپرست واحد بهینه  سازی مصرف گاز شرکت گاز خراسان 
رضوی تصریح کرد: وسایل گرمایشی مانند آبگرمکن همواره 
و در طول سال مورد استفاده هستند. دوران پیک مصرف 
گاز در زمستان و در وسایلی مثل بخاری، پکیج، موتورخانه و... 
است. همچنین حدود ۵0 درصد از مشترکین از بخاری به  عنوان 
وسیله گرمایشی استفاده می کنند به  همین دلیل بخاری و پکیج 

بیشترین وسایل مصرفی در زمستان هستند.

راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز برای روزهای سرد 

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد:

ضرورت معرفی شهید سلیمانی 
به عنوان الگوی  نسل جوان



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی
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صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 

معادن و کشاورزی ایران:

بخــش خصوصــی خواســتار 
کاهــش هزینه هــای مبادلــه 

است

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: 
درحال حاضر عملیات عمرانی بخش اول فازدو بوستان خطی 
چهل بازه به پایان رسیده و دو دریاچه جدید این پروژه آبگیری 

شده است.
به گزارش جام جم خلیل اهلل کاظمی درخصوص این پروژه، 
افزود: عملیات اجرایی فاز دوم بوستان خطی چهل بازه به 
ستاری  پل  تا  بوستان  این  اول  فاز  از  هکتار   ۳۸ مساحت 

مهرماه 99 آغاز شد.
وی اضافه کرد: فاز سوم بوستان چهل بازه نیز ۴۲ هکتار است 

که از پل پرتوی تا پل نمایشگاه ادامه خواهد داشت.
با  مشهد  شهرداری  ترافیک  و  ونقل  حمل  عمران،  معاون 
اشاره به این که اعتبار این پروژه در فاز دوم۱۵۰ میلیارد تومان 
پیش بینی شده است ، اظهارکرد: فازدو بوستان خطی چهل 
سبز  فضای  هکتار   ۲۰ و  پارکینگ  ۲۴هزارمترمربع  دارای  بازه 

خواهد بود که با بهره برداری از آن در مجموع سرانه فضای سبز 
منطقه۱۱ از 9.۲ به ۱۲ متر افزایش خواهد یافت.

حد  بخش،  دردو  بوستان  این  دوم  فاز  کرد:  تصریح  کاظمی 
از دندان  فاصل فازاول پارک چهل بازه تا دندان پزشکان و 
پزشکان تا پل ستاری درحال اجرا ست .وی ادامه داد : اکنون 
عملیات اجرای بتن مسلح دریاچه ها و مسیر رودخانه به پایان 
رسیده و مسیرهای پیاده و دیواره سنگی بخش اول نیز انجام 

شده است.
مشهد  شهرداری  ترافیک  و  ونقل  عمران،حمل  معاون   
، زیرسازی و  گفت: همچنین خاک ریزی پهنه های فضای سبز
آسفالت پارکینگ شماره یک و کف سازی پارکینگ شماره دو 

و زمین های بازی نیز به اتمام رسیده است.
دریاچه  دو  احداث  به این که  توجه  با  کرد:  تصریح  کاظمی 
بخش اول فاز دوم به صورت کامل پایان یافته است، آبگیری 

دریاچه ها نیز انجام شده است.
چراغ های  پایه  نیز  تجهیزات  تامین  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
مورد نیاز به همراه تجهیزات اتاق های پمپاژ خریداری ، نصب 
وراه اندازی شده است. معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
فاصل  حد  که  دوم  بخش  در  کرد:  اضافه  مشهد  شهرداری 
دندان پزشکان تا پل ستاری است، نیز خاکبرداری ادامه دارد 
و مسیرهای پیاده و باغ ایرانی در مرحله اجرای عملیات کف 
عملیات  اکنون  مجموع  در  افزود:  کاظمی  قراردارند.  سازی 
اجرایی پروژه بوستان چهل بازه در بخش اول فاز دوم به پایان 

رسیده و آماده بهره برداری است.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد؛

بخش اول فاز دوم پروژه بوستان خطی چهل بازه بهره برداری شد

با حضور برگزیدگان رشته های مختلف و تنی چند از مدیران 
و مسئوالن استانی اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات 
قرآن جامعه کار و تالش استان خراسان رضوی، در محل 
سالن کنفرانس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

خراسان رضوی برگزار شد.
خراسان،  خودرو  ایران  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه 
پناه  حضور  با  آبان   6 رضوی  خراسان  استان  تالش  و  کار 
رئیس  میریان  االسالم  حجت  استان،  کار  اداره  مدیرکل 
آرمات مدیر ارتباطات  مرکز علوم قرآنی حرم مطهر رضوی، 
نماینده  زراعتی  خراسان،  خودرو  ایران  بین الملل  امور  و 
مدیرکل اتباع خارجی استانداری و تنی چند از دیگر مدیران و 
مسئوالن استانی برگزار شد و از برگزیدگان  مسابقات قرآنی 

جامعه کار و تالش استان خراسان رضوی با اهدای یک جلد 
کتاب نفیس قرآن، لوح تقدیر و هدیه نقدی تجلیل به عمل 
آمد. گفتنی است مسابقات در مرحله استانی در پنج رشته 
حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت تحقیق و مفاهیم 

در دو بخش خانم ها و آقایان برگزار شد که از شرکت ایران 
خودرو خراسان دالوری همسر همکار ابراهیم رمضانزاده 
نفر اول رشته قرائت بانوان، عبداللهی همسر همکار روح 
ا... عربخانی نفر اول رشته مفاهیم بانوان، محمد نعمت 
نفر  عباسیان  غالمرضا  آقایان،  قرائت  رشته  اول  نفر  یار 
اول رشته حفظ کل قرآن آقایان، حسین شورگشتی فرزند 
آقایان،  مفاهیم  رشته  اول  نفر  شورگشتی  جواد  همکار 

معرفی شدند.
حائز  کنندگان  شرکت  از  نفر  ده  جمعا  است  ذکر  شایان 
تالش  و  کار  جامعه  نمایندگان  عنوان  به   ، برتر رتبه های 
استان خراسان رضوی به مسابقات کشوری اعزام خواهند 
شد که از این تعداد پنج نفر از شرکت ایران خودرو خراسان 

می باشند.

ــاق ایـــران بــا اشـــاره بــه تبعات  رئــیــس اتـ
تولید  بــه  مختلف  هزینه های  تحمیل 
ــوان رقــابــت قیمتی و ســرمــایــه در  ــ بــر ت
کاهش  بر لزوم  گردش تولیدکنندگان، 
هـــزیـــنـــه هـــای تــحــمــیــل بـــه خـــصـــوص 

هزینه های مبادله تأکید کرد.
به گزارش جام جم غالمحسین شافعی، 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتــاق  رئیس 
کشاورزی ایران در هفدهمین نشست 
اتــاق ایران  دوره نهم هیات نمایندگان 
ــردن بـــرخـــی مــشــکــالت  ــمـ ــرشـ ضــمــن بـ
ــور گــفــت:  ــش ــادی و اجــتــمــاعــی ک ــص ــت اق
انتظار فعاالن بخش خصوصی در دولت 
جدید آن است که هزینه های مبادله که 
به اشکال مختلف به این بخش تحمیل 

می شود، کاهش یابد. 
هــم اکــنــون  فــشــارهــای مختلفی کــه به 
بخش تولید وارد می شود، باعث شده 
و  نباشد  رقابتی  قیمت های  قیمت ها 
گــردش تولیدکنندگان ما را  سرمایه در 
نیز با محدودیت های جدی مواجه کند.

تصمیمات  از  جلوگیری  گفت:  شافعی 
غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل 
ــی مــمــانــعــت از  ــوص ــص ــش خ ــخ ــن و ب فـ
و  یک شبه  و  خلق الساعه  تصمیمات 
تسهیل در امور تولید در راستای کاهش 
هزینه های مبادله از راهکارهایی است 
که بخش خصوصی انتظار دارد در این 

دولت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتــاق ایــران تصریح کــرد: صنعت 
همپای  است  نتوانسته  ایرانی  تولید  و 
رشـــد و تــوســعــه تــکــنــولــوژی در جهان 
بــه بــرقــرار ارتــبــاط بــا آن بــپــردازد و نهایتًا 
ــا تــوانــایــی تولید  در بــســیــاری مــــوارد م
محصوالت و خدماتی را داریم که اقتصاد 
جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن 
آن هستند. ازاین رو قدرت رقابتی کشور 
در محصوالت به شدت در حال کاهش 

است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در این 
نــشــســت کــه بـــه صـــورت مــجــازی بــرگــزار 
شد، ادامه داد: ما مدام به جای آن که به 
رشد  خواهان  بپردازیم  توسعه  مفهوم 
آن که  بــدون  تولیدی  واحــدهــای  تعداد 
باشیم،  متصور  آنــهــا  بـــرای  سرانجامی 
محصوالت  تقلیدی  ــد  رش بــا  هستیم. 
مشکل  نمی توان  شیوه  این  با  مشابه 

تولید و اشتغال را برطرف کرد.

آب وفاضالب شهرستان گلبهار از تکمیل خط  مدیر امور 
داد. خبر  شهر  این  جدید  خانه  تصفیه  فاضالب   انتقال 
مصطفی محمدی طول این خط به قطر هزار میلی متر را ۱۰ 

کیلومتر اعالم کرد و افزود: کیلومتر انتهای خط که می بایستی 
از محدوده روستای محسن آباد عبور داده می شد در نتیجه 

مخالفت اهالی ، باتاخیر چند ساله در تکمیل مواجه شد.
وی با اشاره به افتتاح تصفیه خانه جدید گلبهار در سال 97 
به مبلغ روز هزار  و ۵۰۰میلیارد ریال گفت: در این مدت از خط 
قدیم 6۰۰میلی متر فاضالب برای انتقال پساب به تصفه خانه 

استفاده می شد.
به گفته وی تصفیه خانه گلبهار با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب 
در شبانه روز طی دو سال و به روش BOT )خرید تضمینی( 
وبا سرمایه گذاری بخش خصوصی  برای جمع آوری و تصفیه 

احداث  گلبهار  شهر  آینده  جمعیت  نفر  هزار   ۲۰۰ فاضالب 
شده است. وی افزود: این واحد اولین تصفیه خانه ساخته 
کشور  شرق  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری   با  شده 

محسوب می شود. 
محمدی بابیان این که درسال های گذشته نسبت به اجرای 
۳6۰ کیلومترشبکه جمع آوری واحداث تصفیه خانه فاضالب 
به ظرفیت هزارمترمکعب در گلبهار اقدام شده است افزود: 
آبفا گلبهار به ۵۳ هزار مشترک فاضالب در این شهر که نیمی 
از واحدهای مسکن مهر استان خراسان رضوی را در خود 

جای داده است خدمات ارائه می دهد.

بزرگداشت شهید مدافع حرم »سمائی فیض آبادی« در مه والت
بزرگداشت  مراسم  رضوی،  خراسان  واحد  ایثار  گزارش  به 
شهید مدافع حرم »غالمرضا سمائی فیض آبادی« در مسجد 
جامع شهرستان مه والت با حضور با شکوه آحاد مردم به ویژه 

خانواده شهدا و ایثارگران  و مسئوالن برگزار شد.
به گزارش جام جم فرمانده ارشد سابق توپخانه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با گرامی داشت یاد شهدای مدافع حرم گفت:  
و  توانمند  فردی  و  ملی  قهرمانان  از  بزرگوار  سمائی  شهید 
متخصص بود که در سوریه به شهادت رسید و امنیت امروز 
منطقه، مرهون مجاهدات و خون پاک شهیدانی چون اوست.

 سردار محمود چهارباغی افزود: شهید سمائی از ابتدای جنگ 
در صحنه حضور داشت و آنچه از دستش بر می آمد انجام داد، 

این سردار عزیز در خط مقدم مبارزه با دشمنان اسالم در »تل 
بازو« در جنوب حلب به شهادت رسید که دشمن با تصرف آن 
می توانست بر حلب مسلط شود، اما شهدای ما با رشادت این 

موضع راهبردی را حفظ کردند. 
همرزم شهید سمائی با قدردانی از ستاد مردمی که اقدام به 
برپایی یادواره برای این قهرمان جبهه مقاومت کرده است، 
 ، خاطراتی از شهید بیان کرد و گفت: راه و مسیر شهدای عزیز
داشته  نگه  زنده  همیشه  باید  شهدا  یاد  و  ماست  راه  چراغ 
مراسم  این  در  هم  مه والت  شهرستان  جمعه  شود.امام 
گفت: اولیای خدا خود را برای یک هدف متعالی آماده کرده و 
سختی ها را به جان می خرند تا رضای معبود را به دست آورند و تا 

رسیدن به وصال حق آرام و قرار ندارند. حجت االسالم حسین 
اسالمی اظهار کرد: هنر شهیدان این است که از هرچیزی که 
داشتند در راه خدا گذشتند و این عظمت کار شهید را نشان 
می دهد، چون شهدا اولیا اهلل هستند و راهی را که دیگران در 
سالیان برای قرب الهی طی می کنند، یک شبه می پیمایند.
را فخراین شهرستان و  امام جمعه مه والت شهید سمائی 
منطقه معرفی کرد و افزود: این شهید عظیم الشان بعد از یک 
عمر مجاهدت و بازنشستگی، با اصرار خود به میدان جنگ و 
شهادت پا گذاشت، در حالی که می توانست به دنبال زندگی 
آرام خود برود و به فرموده مقام معظم رهبری، وی شهید ویژه 

ای است چرا که در سنین باال دل از دنیا کند و رفت.

اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کار و تالش استان خراسان رضوی برگزار شد

 خط انتقال فاضالب شهر گلبهار تکمیل شد


