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مدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهد:
آبتعیینتکلیفمیشود مجاز انشعابغیر 8هزار
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ذبیح اهلل یاری نژاد افــزود: در راستای تکریم شعائر و نهادینه 
کــردن فرهنگ ایــثــار و شــهــادت، کنگره شــهــدای شهرستان 
برگزار  زبرخان  و  نیشابور  شهرستان های  با  همزمان  فیروزه 

خواهد شد.

دبیر کمیته فرهنگی و هنری این کنگره تصریح کرد: برنامه های 
، دمی با شهیدان زنده، رونمایی از کتاب، فضاسازی  شب شعر
محیطی از برنامه های جانبی این کنگره خواهد بود.وی اشاره 
کــرد: در همین راستا در هفته مقاومت در خــرداد سال جاری 

نخستین یادواره شهدای گمنام فیروزه برگزار می شود.
یاری نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری مداوم این گونه 
برنامه ها و یادواره ها گام مؤثرتری در راستای اشاعه ی فرهنگ 

ایثار و شهادت برداشته شود.

دبیر کمیته فرهنگی و هنری  این کنگره:

میشود کنگرهشهدایفیروزهبرگزار

چهار شنبه  5   خرداد 1400    شماره 5947

خبر

با حضور دبیرکل جمعیت هال 

احمر صورت گرفت؛

ــه هـــال  ــانـ ــتـــاح 15 خـ ــتـ  افـ
تربت جام

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهد:

آبمشهدتعیینتکلیفمیشود مجاز انشعابغیر 8هزار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد از تعیین تکلیف 8 
هــزار انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان مشهد در سال 

جاری خبر داد.
 به گزارش جام جم حسین اسماعیلیان با اعالم این خبر افزود:  
با توجه به اهمیت شناسایی و برخورد با انشعابات غیر مجاز 
به لحاظ تضییع حقوق مشترکان از منظر مصرف بی رویــه و 

غیرقانونی که عالوه بر ایجاد خسارت به شبکه و تأسیسات آب 
منجر به آلودگی شبکه آب شهری نیز می شود، تعیین تکلیف 
این انشعابات در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به 
اقدامات انجام شده در راستای برخورد با انشعابات غیرمجاز 
در ســال 99 گــفــت: در ســال گذشته حـــدود 5 هـــزار انشعاب 
غیرمجاز آب تعیین تکلیف گردید که پیش بینی می شود در 
سال جاری و با برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام 
شــده، 8 هــزار فقره انشعاب غیرمجاز در سطح شهر مشهد 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  ــود.  ش تکلیف  تعیین  و  شناسایی 
فاضالب مشهد در ارتباط با فعالیت های مرتبط با شناسایی 
ابــتــدای امسال نیز اظهار  از  با انشعابات غیرمجاز  بــرخــورد  و 

داشت: 
بنابر حساسیت مــوضــوع و بــا تــوجــه بــه اقــدامــات مرتبط با 
مدیریت تنش آبی در سال 1400؛ برخورد با انشعابات غیرمجاز 
جــزو اولــویــت هــای اســاســی ایــن شرکت می باشد، چنان که از 

ابتدای امسال تا کنون حدود 400 فقره انشعاب غیرمجاز جمع 
آوری گردیده است. 

حسین اسماعیلیان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در 
بلوار شاهنامه از ابتدای امسال تصریح کرد: در محور شاهنامه 
با توجه به فضای مناسب برای ایجاد باغ ویالها، تعداد زیادی از 
این انشعابات ایجاد شده است که در این ارتباط، شرکت آب 
و فاضالب مشهد با پیگیری های مکّرر و اخذ مجوز از مراجع 
قضایی، شناسایی و تعیین تلکیف این انشعابات را بر اساس 
قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب در اولویت 
قرار داده و طی ماه گذشته با برنامه ریزی و اقــدام همه جانبه 
موفق به جمع آوری بیش از 100 انشعاب غیرمجاز شده است. 
وی خاطرنشان کــرد: بــرآورد می شود، حــدود 2000 انشعاب غیر 
مجاز در مــحــدوده بلوار شاهنامه وجــود داشته باشد که با 
برنامه مدون به امید خدا تا تابستان سال جاری تعیین تکلیف 

خواهند شد.

توسعه همکاری های سازمان همیاری و صمت 
خراسان رضوی  در حوزه های بازرگانی، معدنی و تولیدی

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در 
دیدار با سرپرست سازمان صنعت، معدن تجارت استان در 
خصوص استفاده از ظرفیت های این نهاد در جهت توسعه 
همکاری ها و فعالیت های بازرگانی، معدنی و تولیدی سازمان 

همیاری تاکید کرد.
به گزارش جام جم محمد سنجری با همراهی معاون بازرگانی، 
مدیرموسسه صعتی گوشت و نماینده واحد معدنی سازمان 
همیاری شهرداری ها با جواد خزایی سرپرست سازمان صمت 
استان دیدار و گفتگو کرد. وی با اشاره به رسالت ها و وظایف 
سازمان همیاری در حوزه های مختلف گفت: رسالت اصلی 
سازمان همیاری پشتیبانی و حمابت از 81 شهرداری استان 
در تامین نیازمندی ها و تجهیزات و ماشین آالت و ... مورد نیاز 
حوزه مدیریت شهری است و در حوزه اقتصادی نیز سعی دارد 
با استفاده از ظرفیت های خرد شهرها، زمینه درآمدزایی پایدار 
کند.مدیرعامل سازمان همیاری  ایجاد  برای شهرداری ها  را 
شهرداری های خراسان رضوی بااشاره به 12 واحد تخصصی 

فعال زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ اقتصادی در حوزه های 
بازرگانی، حمل و نقل، عمرانی، گردشگری، آموزشی، پژوهشی، 
بیمه، تامین نیرو، معدن،سوخت، کشتارگاهی و ... ادامه داد: 
انتفاع و منابعی که از فعالیت های مختلف سازمان حاصل 
مــی شــود متعلق بــه شخص خــاصــی نیست و بــه مجموعه 
شهرداری ها که به عنوان نهادهای عمومی، همه مردم روزانه 
برای دریافت انواع خدمات با آنها سر وکار دارند، بر می گردد.  
وی تصریح کرد: سازمان همیاری با کمک ها و پشتیبانی هایی 
که از شــهــرداری هــای استان انجام می دهد در واقــع به طور 
غیر مستقیم به مردم و شهروندان خدمت می کند و تالش 
دارد در جاهایی که امکان کسب درآمــدو انتفاع وجــود دارد 
به شهرداری های کم درآمــد کمک کند.سنجری ادامــه داد: 
ســازمــان صنعت، معدن و تــجــارت جــز نهادهایی اســت که 
ســازمــان هــمــیــاری شــهــرداری هــا بــه صـــورت مستقیم و غیر 
مستقیم با آن سروکار دارد و از همکاری های این مجموعه 
بهره برده است. وی با اشاره آمادگی برای انجام همکاری های 

مشترک با این نهاد، عنوان کرد: فعال سازی بخش معدنی 
و اخذ مجوزها، مسائل مربوط به عرضه و صــادرات سوخت 
 ، ح ایجاد ذنجیره تولید و عرضه گوشت قرمز مرزنشینان، طر
احیای کارخانه ژالتین آریا به عنوان یک محصول استراتژیک 
، حــوزه هــایــی اســت کــه امــیــدواریــم بــا راهنمایی و  در کــشــور
حمایت سازمان صمت استان، شاهد کسب نتایج مطلوب 
و سازنده برای اقتصاد استان در این حوزه ها باشیم. گفتنی 
اســـت، جـــواد خــزایــی ســرپــرســت ســازمــان صنعت و معدن 
خراسان رضوی و ناجا نیز در این دیدار ضمن استقبال از برخی 
آمادگی  ح ها و برنامه های اقتصادی سازمان همیاری، بر  طر
سازمان صمت استان برایحمایت و همکاری مشترک با این 

سازمان تاکید کرد.

شهردار  مشهد خبر داد؛

ایجاد مسیری مستقیم به  پروژه آزادگان ؛یعنی نماد  برجسته شدن  پروژه مهدیه

ــه عــقــیــده بــنــده  شـــهـــردار مــشــهــد گـــفـــت: بـ
پیدا  را  خــود  نقش  مهدیه  بــلــوار  مجموعه 
خــواهــد کــرد امــا چند اقـــدام سبب برجسته 
شدن آن می شود؛ نکته اول این که مسیری 
مستقیم و بــدون چــراغ را به میدان آزادگــان 
ایــجــاد کنیم کــه بعد از اتــمــام پـــروژه آزادگـــان 

بهبود پیدا خواهد کرد.
به گزارش جام جم محمدرضا کالئی در مراسم 
افتتاح پــروژه بلوار مهدیه به بــزرگــراه پیامبر 
اعظم )ص( که با حضور معاون عمران، حمل 

و نــقــل و تــرافــیــک شـــهـــرداری مــشــهــد، عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی مشهد 
و جمعی از مسئوالن شهری برگزار شد، اظهار 
کرد: ابتدا از تمام کسانی که در عملیاتی شدن 
کاظمی  جمله  از  داشتند  نقش  ــروژه  پـ ایــن 
و همکاران ایــشــان، زینت بخش که انصافا 
بــا  تــوجــه بــه تــعــداد پـــروژه هـــای زیـــادی کــه در 
سطح منطقه وجود دارد، انتظار این حجم از 
را نداشتم و به نظرم صفت جوان  همکاری 
 ، جهادی شایسته ایشان است، پلیس راهور
ــورای شهر و کسانی که موضوع تملک را  ش
برطرف کردند، تشکر می کنم. وی افــزود: به 
عقیده بنده مجموعه بلوار مهدیه نقش خود 
را پیدا خواهد کرد؛ اما چند اقدام در این بین 
سبب برجسته شــدن آن می شود؛ نخست 
آنــکــه مسیری مستقیم و بـــدون چـــراغ را به 
میدان آزادگان ایجاد کنیم که موجب بهبود 

پروژه آزادگان خواهد شد.

شهردار مشهد بیان کرد: در روزهای جمعه و 
عصر روزهای تعطیل در بازگشت از ییالقات و 
باغ های غرب و شمال غرب مشهد با ترافیک 
ایــن ترافیک در  سنگینی مــواجــه هستیم و 
نقاط مختلف از جمله بعد از سه راه شاهنامه 
تشدید می شود که امــیــدوارم با افتتاح این 

بلوار شاهد این ترافیک نباشیم.
کــالئــی خاطرنشان کـــرد: بــه نظر مــی رســد اگر 
ــود، از ســه راه فــردوســی  اهــتــمــام ورزیــــده شـ
آبــاد تا مهدیه  ــرگــردان منزل  مخصوصا دورب

اصالح هندسی صورت بگیرد.
اقــدامــات شاخص معاونت حمل و  از  یکی 
نقل و ترافیک اصالحات هندسی در وضعیت 
ترافیکی است و شاهد تاثیر افزایش الین ها 
ــیــد بــعــد از  هــســتــیــم. هــمــانــگــونــه کــه مــی دان
دوربرگردان منزل آباد الین ها به ۶ تا افزایش 
پیدا می کند اما در ادامه به دلیل شانه خاکی 
در نقاطی به چهار الین می رسد اما اکنون با 

افتتاح این پــروژه امکان ۶ الین شدن وجود 
دارد.وی با تاکید بر این که این اصالح هندسی 
ج از حیطه وظایف مااست، اما با اهتمام و  خار
تصمیم شواری همتا قابل اجرا است، اضافه 
کرد: از شهردار منطقه ۱۲ درخواست می شود 
موضوع معارضات مسیر یعنی حضور وانت 
بارها و میوه فروشان کنار جاده را به صورت 
جدی حل کند؛ زیرا برای ما قابل قبول نیست 
که زمان زیادی در مسیر بازگشت از ییالقات 
از دست بــرود. شهردار مشهد تصریح کرد: 
امروز از حضورآقای شهریاری در این مراسم 
بسیار خوشحال هستم و نهایت ناسپاسی 
است اگر شهادت ندهم که در این مدت تمام 
تــالش خــود را بــرای مــردم شهر مشهد کرده 
است. آن چیزی که باید از ایشان یادبگیریم 
ایــن اســت که وی ذره ای منیت نداشتند و 
شعار ید واحده همیشه در دستور کار ایشان 

بوده است.

بــا حــضــور دبــیــرکــل جمعیت هــالل احمر 
کشور همزمان با افتتاح خانه هالل خرم 
ابــاد 15 خانه هالل دیگر در تربت جام نیز 

افتتاح شد.
به گزارش جام جم محمد حسن قوسیان 
مقدم در سفر به شهرستان تربت جام به 
کشور  سطح  در  هــالل  خانه های  جایگاه 
ــاره کـــرد و گــفــت: هـــدف از تاسیس  ــ اشـ
ــوزش  ــ ــالل، آم ــ و فــعــالــیــت خـــانـــه هـــای هـ
اصــولــی و کــاربــردی اقــدامــات امـــدادی به 
هــمــه شـــهـــرونـــدان بـــه طـــور مــنــظــم بـــرای 
آمــاده کــردن آنها به منظور ارائــه سریع و 
مناسب خــدمــات الزم بــه نــیــازمــنــدان در 
شهری  محالت  سطح  در  بحرانی  شرایط 
افــزود:  مقدم  قوسیان  روستاهاست.  و 
سال گذشته افزون بر پنج هزار خانه هالل 
در سطح روستاهای کشور به بهره برداری 

رسید.
جمهوری  احمر  هــالل  جمعیت  دبیرکل 
اســالمــی ایـــران ادامـــه داد :ایــن جمعیت 
سعی دارد در یک برنامه میان مــدت در 
تمامی روستاهای کشور خانه هالل ایجاد 
کند تا از این طریق بتوان به روستائیان در 
ــوادث آمــوزش هــای همگانی  مقابله با ح

داد.
وی ادامه داد: همزمان با شیوع ویروس 
کرونا، ۱۷۰ محموله کمک های مردمی سایر 
کشورهای جهان وارد ایران و در بین مردم 
استان های مختلف توزیع شد. در ادامه 
ســفــر محمد حــســن قــوســیــان مــقــدم به 
تایباد، ساختمان اداری، تجاری جمعیت 
زیربنایی  بــا  ایــن شهرستان  احمر  هــالل 
به مساحت ۱۱۷۵ متر مربع در سه طبقه 
افتتاح شد که بــرای بهره برداری نهایی از 
آن افــزون بر ۳۱ میلیارد ریال هزینه شده 

است.
ــی احــــمــــدی مـــدیـــرعـــامـــل  ــب ــت ــج ــیـــد م سـ
جمعیت هالل احمر خراسان رضــوی نیز 
در آیین افتتاحیه خانه هالل خرم آبــاد، با 
گرامیداشت یاد و خاطره 38 شهید تربت 
جام گفت : با وجود جوان بودن هالل احمر 
نــیــروی انسانی تجارب  از نظر  تربت جــام 
ارزنده ای و یک فضای کاری خوب علی رغم 
هه کمبودها و تحریم ها دارد. وی ادامه داد 
: امروز به صورت همزمان، ۱۵ خانه هالل 
دیــگــر در بــخــش هــای نــصــرآبــاد، بــوژگــان، 
پایین جــام و مــرکــزی ایــن شهرستان به 
بــهــره بــرداری رسید کــه زیربنای هــر یــک از 
این خانه ها ۲۰ تا ۵۰ مترمربع است که برای 
ریــال هزینه شده  آنها ۲ میلیارد  ساخت 
است. ۵۰ درصد از هزینه های ساخت این 
خانه ها از سوی خودیاری اهالی روستاهای 
منطقه تامین شده است و این خانه ها به 
اقالم زیستی و انواع تجهیزات نجات مجهز 

هستند.



اثر  رونمایی حکم ثبت ملی  از  گردشگری و صنایع دستی سبزوار  اداره میراث فرهنگی،  رئیس 
ناملموس موسوم به »روضه خوانی هیئت آهنگران« در محل مسجد جامع این شهر خبر داد.

به گزارش جام جم  سیدرضا حسینی در مراسم رونمایی از این اثر با بیان این مطلب افزود:این آئین 
که قدمتی دیرینه دارد با همت متولیان هیئت، کارشناسان و مسئوالن فرهنگی در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است. وی  با بیان این که برگزاری این مراسم قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، گفت: 

متولیان اولیه روضه خوانی هیئت آهنگران جمعی از آهنگران سبزواری بودند که این مراسم را 
پایه گذاری کرده و تا امروز نسل به نسل امتداد داشته است.  حسینی اظهار کرد: هیئت آهنگران به 
لحاظ تاریخی بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد که عصرهای جمعه در مسجد جامع سبزوار با مراسم های 
روضه خوانی به شیفتگان اهل بیت خدمت می کند. او تصریح کرد:یکی از دالیل اهمیت ثبت این اثر 

برگزار کردن این مراسم روضه خوانی به صورت سنتی و چند منبری است.

رونمایی از حکم ثبت ملی  »روضه خوانی هیئت آهنگران« مسجد جامع سبزوار
چهار شنبه   5   خرداد 1400    شماره 5947
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خبر

نشست اعضای شــورای بسیج پایگاه 
مقاومت قدس خانگیران با مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق و 
فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و 
کارگری شهرستان سرخس برگزار شد.

ــدای ایــن  ــتـ ــزارش جـــام جـــم در ابـ ــ بـــه گـ
نشست خــیــبــری ضــمــن عـــرض تقدیر 
از  شرکت،  بسیجی  پرسنل  از  تشکر  و 
ابــراز خرسندی  حضور در جمع ایشان 

کرد.
وی با اشاره به تالش و پشتکار پرسنل 
بسیجی در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، پژوهشی، ورزشی و ... اظهار 
ــه از طریق  ــی ک ــات ــدام ــت: هــمــه اق ــ داش
بسیج انجام شده است تنها نشان از 
و تعهد بسیجیان است  خلوص نیت 
و این در حالی است که همه اقدامات 
ح وظایف سازمانی  ج از شــر بسیج خــار

تعریف شده برای هر فرد می باشد.
ــا تــقــدیــر از اقـــدامـــات پایگاه  خــیــبــری ب
مقاومت بسیج قدس در ارتقای سطح 
از منطقه خانگیران  امنیت و حراست 
افزود: حضور بسیجیان در گشت های 
ــاری بـــا واحــــد مــحــتــرم  ــک ــم شــبــانــه و ه
ــت یــکــی از فــعــالــیــت هــای قابل  ــراس ح

تقدیر بسیج است.
مهم  بخش های  از  یکی  همچنین  وی 
بسیج را حوزه فرهنگی دانست و تاکید 
کــرد: بسیج بهترین گزینه بــرای برنامه 
ریــزی و انجام اقدامات فرهنگی است 
و در لوای پرچم بسیج می توان در حوزه 

فرهنگی بهترین عملکرد را داشت.
خــیــبــری افــــــزود: هــمــه مــعــاونــت هــای 
بسیجیان  و  شوند  فعال  باید  بسیج 
می توانند به عنوان حلقه ارتباطی بین 
کنند  نقش  ایفای  مدیریت  و  پرسنل 
و مــشــکــالت و درخـــواســـت پــرســنــل را 
مستقیما به سمع مدیرعامل برسانند 

تا برای رفع آن ها اقدام شود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب، امید 
به آینده را بسیار مهم دانست و تصریح 
کرد: باعث خرسندی است  که رویکرد 
مثبتی در بین مدیران و مسئوالن باال 
دستی وجود دارد و همه همکاران باید 
، تالش و زحماتشان حتما  بدانند که کار

دیده خواهد شد.

نـــشـــســـت مـــدیـــرعـــامـــل 
شرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق با اعضای شورای 

بسیج

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

مرور تاریخ معاصر در یک موزه خاص 

میراث های ناملموس و انباشت های تاریخی 
بخش مهمی از هویت هر جامعه را تشکیل 
می دهند؛ هویت اساسا امری سیال است به 
این معنا که در طول تاریخ روندی تکاملی دارد.
ــازی  ــان ایـــن حــرکــت هــویــت س ــری آنــچــه در ج
می تواند موثر باشد، میراث هایی است که از 
گذشتگان برجای می ماند و اگر این مجموعه 
نگهداری  مشخص  مکان  یــک  در  میراث ها 

شود  اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
موزه ها در سراسر جهان چنین کاربردی دارند 
عــنــوان مقوله ای هویت ساز  بــه  و می توانند 
مورد استفاده قرار گیرند. گاه نیز این موزه ها 
با محوریت یک بزرگ ادبی، سیاسی و فرهنگی 
شکل می گیرند و تبدیل به یک تاریخ شفاهی 
و یک تاریخ زنده از آن شخصیت و دوره تاریخی 
مــی شــونــد کــه وی در آن مــی زیــســتــه اســـت و 
ئینه ای تمام نما از دوره و زمانه وی به دست  آ

می دهند.
موزه شهید مدرس)ره(  در شهرستان کاشمر 
چنین کاربرد و ویژگی دارد؛ موزه ای با محوریت 
یک شهید واالمقام و یک اندیشمند بزرگ که 
در تاریخ معاصر ایران به ویژه در دوره پهلوی 

اول ایفاگر نقشی بنیادین بوده است.
شهید آیت اهلل مدرس)ره( یکی از مفاخر بزرگ 
چهره های  از  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
مبارز و برجسته تاریخ معاصر ایران است که 
بعد از گذشت نزدیک به یک قرن در محافل 
مختلف ســیــاســی، فــرهــنــگــی و اجــتــمــاعــی از 

ایشان به نیکی یاد می شود.
امــروزه مــزار این عالم ربانی به دستور معمار 
کــبــیــر انـــقـــالب و بـــه هــمــت آســـتـــان قــدس 
رضــوی به یک مکان بــزرگ فرهنگی، مذهبی 
افــکــار و  بـــرای مطالعه در  و تاریخی تبدیل و 

ثــار و  اندیشه هایش، مـــوزه ای به نــام »مــوزه آ
اسناد شهید آیــت اهلل مــدرس )ره(« احــداث 
شــده اســت کــه همه روزه در خــدمــت عموم 

عالقمندان به تاریخ و فرهنگ است.
هــمــزمــان بــا فــرارســیــدن هفته جهانی مــوزه، 
برای آشنایی بیشتر با کم و کیف فعالیت های 
ایــن مــوزه، تاریخچه و همچنین نقش آن در 
آمــوزش، فرهنگ و هنر با حجت االسالم علی 
موسسه  مدیرعامل  طوسی،  عــطــاران  اصغر 
فرهنگی، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی آستان 

قدس رضوی همراه می شویم.
به گفته او شهید آیت اهلل مــدرس)ع( یکی از 
نام آوران و مبارزان انقالبی ایران است که سیره 
زندگی اش، نکات ارزنــده ای را پیش چشم ما 
که هرکدام می تواند درســی هدایتگر  می نهد 
ــرای جــامــعــه اســالمــی بــاشــد و ســنــد افتخار  بـ

تشیع و  روحانیت شیعه به شمار آید.
ــاران طــوســی،  ــطـ بـــر اســــاس صــحــبــت هــای عـ
ــی در بـــرابـــر دو جـــریـــان اســتــبــداد  ــادگ ــت ایــس
ــی در راه خـــدا،  ــالب ــق ــارزه ان ــبـ ، مـ و اســتــعــمــار
ــراض از مطامع  ســاده زیــســتــی، قــنــاعــت و اعــ
دنـــیـــوی مــهــم تــریــن ابـــعـــاد زنـــدگـــی شهید 

مدرس)ره( است. 
ایــن ویــژگــی  هــا و ده هــا خصلت دیگر در این 
ثــار و  روحــانــی وارســتــه سبب شــده تــا دیــدن آ
اسنادش فرصت و مجالی در خور برای بازیابی 
ارزش ها و ذخیره ارزشمندی برای نسل امروز 

و فردا باشد.
ا…  آیـــت  شهید  فرهنگی  مجتمع  رو  ایـــن  از 
مــدرس )ره( معرفی، نکوداشت و زنــده نگه 
و  فرهنگی  اجتماعی،  خدمات  و  یــاد  داشتن 
سیاسی این عالم مجاهد را در قالب رسالت 

موزه داری بر عهده گرفته است.

روایتی تصویری از پنج دهه مبارزه
موزه آثار و اسناد شهید آیت اهلل مدرس)ره( 
آذر 1383، همزمان بــا شصت و  در روز دهــم 
هفتمین سالروز شهادت آیت اهلل مدرس)ره( 
و روز مجلس، به طور رسمی افتتاح و به روی 
عموم گشوده شد. موزه در فضایی 200 متری 
ساخته شده و در سه بخش فعالیت می کند.

متبرکه  بقاع  فرهنگی،  موسسه  مدیرعامل   
و اماکن مذهبی آستان قــدس رضــوی ادامــه 
می دهد: در این موزه تصاویر تاریخی مربوط 
به ایــن عالم بــزرگ به نمایش گذاشته شده 
زندگی اش  تاریخی  سیر  که  تصاویری  اســت. 
ــاه، دوران تحصیل و جــوانــی، محل  ــ را از زادگ
تدریس، تصاویری از ۵ دوره حضور در مجلس 
ــادت و  ــه ــورای مــلــی، تــبــعــیــدگــاه، مــحــل ش ــ ش
مراحل مختلف بازسازی قبر ایشان را نشان 
، اسناد، دست  می دهد. همراه با این تصاویر
نوشته ها و مکاتبات ایشان در مجلس همه 
مبارزات  و  مجاهدات  زنــدگــی،  بیانگر  همه  و 
زندگی ابرمردی است که زندگی خود را وقف 
ــران کــرد. در کنار  اعتال، استقالل و عظمت ای
این مــوارد وسایل شخصی ایشان همچون 
قبا،  ، فرش)جاجیم(،  قــرآن، عصا، قلم تحریر
چ سفال و  ، پــار عبا، چــراغ روشنایی نفت ســوز
، بیننده را با زندگی ساده این مجاهد  مهر نماز
شهید  وسایل  کنار  در  می کند.  آشنا  شهید 
آیت اهلل مـــدرس)ره(، هدایای عالقمندان به 
تاریخ و میراث فرهنگی قرار دارد که هر یک به 
نام اهداکننده آن به نمایش درآمده و بر غنای 

موزه افزوده است.
بــه گفته عــطــاران طوسی ایــن هــدایــا یــادگــاری 
است که بــرای نسل های آینده خواهد ماند. 
ارزشمندی به موزه  ثــار  آ  ، طی سال های اخیر
اهدا شده است که می توان به اهــدای مدال 
قهرمانی جهان در رشته دفاع شخصی توسط 
ورزش  هیئت  رئیس   ، عطار مرتضی  شیهان 
کارگری خراسان رضوی اشاره کرد. در این موزه 
بیش از 200 شیء به نمایش در آمده است که از 
جمله شاخص ترین آن ها می توان به وسایل 
ــرآن، عصای  شهید مـــــدرس)ره( هــمــچــون قــ
چراغ  شمشیری،  عصای   ، تحریر قلم  چوبی، 
و  قبا  عبا،  سفید،  کرباس  پیراهن  روشنایی، 
همچنین فرش) سجاده( شهید مدرس)ره( 

اشاره کرد. به گفته عطاران طوسی، قرآن شهید 
آیــت اهلل مــــدرس)ره( و قالیچه کوچکی که در 
دهه 50، برای روی قبر شهید مدرس)ره( بافته 
شده است، از قدیمی ترین اشیاء این موزه به 

شمار می روند.
الگویی جاودان برای نسل امروز

ح کردن موزه به عنوان یکی  وی با اشــاره به طر
از گزینه های مهم در آمـــوزش، فرهنگ و هنر 
می گوید: در این موزه که هدف اصلی آن معرفی 
شهید مدرس)ره( است، برنامه های گوناگونی 
انجام می شود که از آن جمله مــی تــوان چاپ 
کتاب برای گروه های سنی کودکان و نوجوانان 
به منظور معرفی شهید مدرس)ره(، تهیه ویژه 
نامه و بروشور برای معرفی موزه ها و همچنین 
ــرای اردوهـــای  همکاری با آمـــوزش و پـــرورش ب
دانش آموزی و ارائه توضیحات درباره موزه به 
دانش آموزان را نام برد. برای معرفی شخصیت 
ــدر، شــهــیــد آیـــت اهلل  ــقـ واالی ســیــد جــلــیــل الـ
مــــدرس)ره( تاکنون بــه همت آســتــان قدس 
رضــوی، 11 عنوان کتاب منتشر شده است که 
تربت  آن  بر  کتاب های »مرثیه ای  به  مــی تــوان 
پــاک«، »پیرمرد و صندلی«، »اندیشه سیاسی 

شهید مدرس)ره(« و... اشاره کرد.
بقاع  فرهنگی،  موسسه  مدیرعامل  گفته  به 
متبرکه و اماکن مذهبی آستان قدس رضوی، 
دعــوت از محققان و پژوهشگران بــرای انجام 
با موضوع زندگی شهید  ح هــای پژوهشی  طــر
مــــــــدرس)ره(، اســتــفــاده از ظــرفــیــت فــعــاالن 
شهید  گنگره  ــزاری  ــرگ ب و  پیگیری  و  فرهنگی 
مجتمع  رو  پیش  برنامه های  از  مــــدرس)ره(، 
فرهنگی شهید آیت اهلل مدرس)ره( در  راستای 
معرفی و بزرگداشت شهید مدرس)ره( است. 
موزه شهید آیت اهلل مــدرس)ره( با به نمایش 
گذاشتن آثـــار و اســنــاد بــه جــای مــانــده از این 
شهید بزرگوار و همچنین آثار و اسناد هم دوره 
با ایشان، زندگی ســاده و بی آالیــش این زنده 
همیشه تاریخ را به نمایش گذاشته تا در معرفی 
او به عنوان الگویی جـــاودان بــرای نسل های 

امروز و فردای جامعه گام بردارد. 
عالقه مندان به تاریخ و میراث فرهنگی همه 
روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 
14 از »آثار و اسناد شهید آیت اهلل مدرس)ره(« 

بازدید کنند.

مدیرعامل شــرکــت گــاز اســتــان گــفــت: خــراســان رضــوی به 
عنوان معین گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، 
19 هــزار و 328 انشعاب گــاز طبیعی را در شهر زاهــدان اجرا 

کرده است.
به گــزارش جام جم، حسن افتخاری اظهار کــرد: مطابق نظر 
شرکت ملی گــاز ایــران و بــا توجه بــه توانمندی شرکت گاز 
ــروژه گــازرســانــی شهر  ــرای بــزرگــتــریــن پـ ــوی، اجـ خــراســان رضـ

زاهدان بر عهده خراسان رضوی گذاشته شد.
وی با بیان این مطلب که تمام تشریفات اداری اجرای این 
ح در خــراســان رضــوی انجام شــده اســت افـــزود: مراحل  طــر
 403 شامل  شهری  گــازرســانــی  شبکه  کیلومتر   436 اجـــرای 
تغذیه  شبکه   32258 اتــیــلــن،  پلی  تــوزیــع  شبکه  کیلومتر 
فوالدی و 666 شبکه توزیع فوالدی، یک ایستگاه سی جی اس 

دروازه ورودی شهر با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در ساعت، 
۱۱ ایستگاه تقلیل فشار درون شــهــری در مجموع  ساخت 
ایستگاه  دو  و  ساعت  در  مترمکعب  هــزار   ۱۱۵ ظرفیت  بــه 
ــد در بهمن ســال 99  ــورت 100 درص حفاظت کاتدیک بــه ص
و  سیستان  استان  گــاز  شرکت  تحویل  و  رسیده  پایان  به 

بلوچستان شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: در زمینه 
طرف  پیمانکار  سه  نیز  ــدان  زاه شهر  انشعاب های  نصب 
قرارداد با شرکت گاز خراسان رضوی در حال انجام فعالیت 
هستند که تاکنون 19 هــزار و  328 انشعاب نصب شــده و 
تــعــداد 600 انشعاب دیگر نیز تــا پــایــان خــرداد امــســال اجــرا 

خواهد شد.
ــوی بــا تــوجــه به  ــان رضـ ــراس افــتــخــاری گــفــت: شــرکــت گـــاز خ

بهره مندی از نیروهای متعهد و متخصص آمادگی دارد تا با 
صالحدید شرکت ملی گاز ایران نسبت به اجرای پروژه های 
گازرسانی در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان 

اقدام کند.

زاهدان در نصب19000انشعابگاز
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تعیین  از  حیدریه  تریت  آبفا  مدیرعامل 
تکلیف پروژه حفر چاه های جدید این شهر 

پس از ۶ سال خبرداد.
 علی رضا عباسی یکی از اهداف مهم این 
شرکت را تامین میان مدت و بلند مدت آب 
تربت حیریه اعالم کرد و افزود: با برگزاری سه 
جلسه کمیته تامین آب در سه ماه اخیر در 
استان، برای جبران میان مدت کسری آب 
شهر تربت حیدریه، حفر چهار حلقه چاه در 
اراضی جعفر آباد شهرستان در دستور کار 

شرکت آبفا قرار گرفت.
به گفته وی از این تعداد، یک حلقه چاه 
ادامه حفاری مابقی  در سال ۹۶حفر ولی 
متوقف  جانمایی ها  عدم  دلیل  به  منابع 
شد.وی افزود: با پیگیری حوزه بهره برداری 
همراهی  و  مساعدت  و  حیدریه  تربت 
خراسان  آبفا  بهره برداری  معاونت  حوزه 
رضوی یکی دیگر از چاه ها تعیین تکلیف و 

عملیات حفاری آب شروع شد.
وی اعالم کرد: جانمایی حفر سومین چاه 
آغاز  بزودی  شده  انجام  رایزنی های  با  هم 
می شود.وی بر تامین اعتبار مورد نیاز حفر 
و تجهیز و برقرسانی چاه های باقیمانده  و 
آب تاکید  انتقال  همچنین اجرای خطوط 
کرد و با بیان این که تربت حیدریه در پیک 

مصرف  ۱۳۰ لیتر برثانیه کمبود آب دارد، 
این  در  شرب  آب  تامین  فعلی  ظرفیت 
اظهار  و  دانست  برثانیه  لیتر   ۶۳۰ را  شهر 
داشت:موضوع تامین بلندمدت آب این 

شهر هم در دست بررسی است.

تعیین تکلیف حفرچاه های 
جدید تربت حیدریه

ایران  اتومبیل  قطعات  صنعتی  گروه  شرکت 
در سال ۱۳۵۲ و با هدف تولید قطعات خودرو و 
تامین خطوط تولید صنایع خودرو سازی ایران 
مشهد  در  رضا«  صنعتی  »شرکت  نام  تحت 
تاسیس و راه اندازی گردید. این شرکت بعد 
از انقالب اسالمی ایران در سال ۵۷ به شرکت 
تولیدی قطعات اتومبیل ایران )یاپکو( تغییر 
نام یافت و در سال ۱۳۷۰ به شرکت سهامی عام 
تبدیل گردید و در سال ۷۱ به عضویت سازمان 
بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و در سال ۸۳  
به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 

تغییر نام یافت. 
شرکت یاپکو از شرکت های زیر مجموعه گروه 
صنعتی ایران خودرو می باشد و در حال حاضر 
شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی قطعات 
از ۵ شرکت تولیدی  ایران متشکل  اتومبیل 
شرق  خودرو  الکتریک  شرکت  شامل  فعال 
)سهامی عام( ، شرکت اگزوز خودرو خراسان، 
شرکت قطعات محوری خراسان، شرکت کابل 
خودرو سبزوار و شرکت مبدل خودروی پاک 

می باشد
در نخستین روزهای خرداد، مهندس صالحی 
نیا معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین 
دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو از شرکت های زیر مجموعه گروه 
یاپکو در استان خراسان رضوی بازدید کردند که 
دکتر سعید رضاه پناه مدیرعامل گروه صنعتی 
به  ادامه  در  )یاپکو(  ایران  اتومبیل  قطعات 

جزئیات بازدیدها و رویدادها پرداختند.
کابل خودرو سبزوار

پروژه  چند  سبزوار  خودرو  کابل  شرکت  در 
نیا  صالحی  آقای  جناب  حضور  با  خودکفایی 
معاون وزیر صمت و مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو و تعدادی از مقامات شهرستان 
به بهره برداری رسیده: افتتاح خط تولید بافت 
سیم رشته ای پس از ۱۱سال تعطیلی، با تامین 
مانع  سالیانه  که  کشور،  داخل  از  اولیه  مواد 

خروج ۹۵ میلیون یوان ارز از کشور می شود.
افتتاح خط تولید روتور موتور DC با تکیه بر توان 
نیاز  پیش  روتور  شد.  انجام  داخلی  نیروهای 
حال  در  و  خودروهاست  باالبر  شیشه  تولید 
حاضر ظرفیت تولید ۳۰۰عدد روتور را در روز دارد 
اما با تالش های صورت گرفته ظرفیت تولید 
این خط را به ۱۰۰۰عدد در هر شیفت ارتقا یافته 

است.
پروژه مهم دیگری که در کابل خودرو سبزوار 
بود.   DC موتور  مونتاژ  خط  افتتاح  شد  انجام 
موتور دی سی جزو حیاتی ترین قطعاتی است 
که در صنعت خودرو سازی مورد استفاده قرار 
می گیرد. که متاسفانه این قطعه از منابع خارجی 
تامین می شود و از این رو بومی سازی تولید 
خروج  از  جلوگیری  راستای  در  محصول  این 
ارز و همچنین مقاوم سازی در برابر تحریم ها 
مورد تاکید شرکت قرار گرفت. در اولین اقدام با 
شرکت هوا و فضا گفتگوهایی صورت پذیرفت 
به  منجر  گذشته  سال  آبان  در  نهایت  در  که 
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین کابل خودرو، 
ساپکو  و  سیستم  صنعت  ماهان  شرکت 
شد. بر اساس این تفاهم نامه شرکت ماهان 
صنعت سیستم این محصول را ساخته و به 
مرحله تولید انبوه رسانند و در صورت تامین 
نقدینگی الزم از ابتدای مهر سال جاری، موتور 
دی سی داخلی در کابل خودرو تولید خواهد 

شد. 

نیاز ساالنه کشور به این محصول ۶میلیون 
ماهان  شرکت  حاضر  حال  در  که  می باشد، 
فقط  ساالنه  است  قادر  سیستم  صنعت 
۲میلیون از این محصول را تولید کند اما شرکت 
که  است  برخوردار  توان  این  از  خودرو  کابل 
ساالنه ۶میلیون موتور دی سی را تولید و نیاز 
بازار یدک و صادرات را تامین کنیم. از این رو 
تالش خواهیم کرد که امسال تولید موتور دی 
سی داخلی را آغاز نماییم و در مرحله اول ۶۰۰هزار 
و در مرحله بعدی یک میلیون و دویست هزار 
از این محصول را تولید نماییم. در سال جاری 
اقدامات دیگری در کابل خودرو سبزوار انجام 
انواع  تولید  آنها  مهم ترین  از  که  شد  خواهد 
خودرو  قفل  انواع  ساخت  تنظیم،  خود  کالج 
دنا و تولید انواع قطعات مورد نیاز محصول تارا 
نیز  ایدور  رئیس  و  ست.معاون وزیر صنعت 
در مراسم افتتاح این خطوط تولید در سبزوار  
گفت : توسعه کیفی سازی محصوالت داخلی 
جزو مهم ترین اولویت های ما در وزارت صمت 
با توجه به رفتن  افزود:  می باشد. صالحی نیا 
بسیاری از شرکت های قطعه سازی خارجی از 
کشور، تولید خودروهای مونتاژی در داخل به 
حداقل ممکن رسیده است از این رو باید از 
توان و ظرفیت شرکت های قطعه سازی داخلی 
و تاکید بر توسعه، اصالح ساختار و نوسازی، 
آنها مورد تاکید قرار بگیرد تا در  افزایش تیراژ 
تولید خودرو جدید از این ظرفیت استفاده الزم 
شود.  وی ادامه داد: در سال جاری پیش بینی 
ایران  تارا توسط شرکت  تولید ۵۰هزار خودرو 
برخی  تولید  خطوط  امروز  که  می شود  خودرو 
قطعات آن از جمله شیشه باالبر در  سبزوار راه 

اندازی و افتتاح خواهد شد.
فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو در مراسم افتتاح پروژه های خودکفایی 
سیاست های  گفت:  سبزوار  خودرو  کابل 
صنعت خودرو سازی با توجه به نیازها و عالئق 
رو  این  از  است  سازی  برقی  سمت  به  مردم 
شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از قطب های 

عمق  کشور  در  خودروسازی  بزرگ  و  اصلی 
برقی  سازی در خودروها را باال خواهد برد و در 

این زمینه سیاست ها و برنامه های جدی دارد .
ترین  اساسی  و  مهم ترین  از  یکی  افزود:  وی 
الکترونیک  و  برق  شبکه های  در  که  قطعاتی 
آن نیازمند هستند  موتورهای  ، خودروها به 
دی سی هستند که بخش قابل توجهی از آنها 
ج کشور تامین می شود که امروز  در این  از خار
شرکت ، خط روتور راه اندازی  و خط مونتاژ دی 

سی موتورها شکل خواهد گرفت.
با  خودرو  ایران  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
شرکت  سراسر  در  سازی  قطعه  ۶۵۰شرکت 
کابل  آنها شرکت  از  همکاری می کند که یکی 
گذشته  سال  از  که  می باشد  سبزوار  خودرو 
پروژه هایی در قالب خودکفایی و بومی سازی 
داخلی در این شرکت تعریف شده است که 
در حال حاضر بیش از ۱۰۰پروژه عملیاتی شده 
سازی  داخلی  در  است  شده  باعث  که  است 
قطعات از ۸۰درصد به باال به داخلی سازی کشور 

اضافه نماییم. 
اگزوز خودرو خراسان

برای شرکت اگزوز خودرو خراسان در سال ۱4۰۰ 
برنامه های توسعه ای جهت ورود جدی به بازار 
صادرات و خدمات پس از فروش تدوین شده 
است که با تحقق آنها در سال جاری حداقل 
۳هزار میلیارد تومان فروش برنامه ریزی شده 
است و با حضور جناب آقایان مقیمی و صالحی 
به  شرکت  این  صادراتی  محموله  اولین  نیا 

مقصد کشور عراق ارسال شد.
کمک  رزمایش  تحقق  راستای  در  همچنین 
ایران  اتومبیل  قطعات  صنعت  در  مومنانه 
تهیه کمک های مومنانه با شعار هر کارگر یک 
بسته مومنانه برای افراد نیازمند است که در 
اولین مرحله شرکت اگزوز خودرو خراسان با 
همکاری نیروی انسانی شاغل در این مجموعه  
با  که  کرده است  تهیه  را  ۶۰۸بسته معیشتی 
افراد  بین  سپاه  و  بسیج  نیروهای  همکاری 
نیازمند توزیع خواهد شد و این رویه را در تمام 

گسترش  و  تعمیم  یاپکو  گروه  شرکت های 
خواهیم داد.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایدرو نیز در 
این مراسم گفت: سیاست اصلی وزارت صمت 
بر رونق تولیدات داخلی بویژه در حوزه صنایعی 

نظیر خودرو می باشد.
محسن صالحی نیا افزود: در صورتی که تولید در 
کشور رونق پیدا کند آثار شاخص و تاثیرگذاری 
در جامعه در محورهای مختلف از جمله بهبود 
وضعیت استخدامی نیروی انسانی و افزایش 
برنامه هایی با محور مسئولیت های اجتماعی 
از  دولت  رو  این  از  گذاشت.  خواهد  جای  بر 
حمایت  تولید  مسیر  در  مانع زدایی  هرگونه 
می کند و در این زمینه هر اقدامی که الزم باشد 

را انجام می دهد.
از  نیشابور  شهرستان  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف  زمینه های  در  خوبی  ظرفیت های 
برخوردار است و چند شهرک صنعتی خوب و 
قوی دارد، افزود: شرکت اگزوز خودرو خراسان 
ایران  مجموعه  عالی  مدیران  حمایت های  با 
خودرو و همچنین مسئوالن محلی توانسته 
است ظرفیت های تولیدی خوب و جدیدی را 
محقق کرده و نیاز بازارهای صادراتی را نیز تامین 
نماید . مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در 
خصوص اقدامات انجام گرفته در شرکت اگزوز 
خودرو خراسان گفت: نزدیک به ۱۹.۵میلیارد 
تومان در شرکت اگزوز خراسان سرمایه گذاری 
جدید صورت پذیرفته و این شرکت در راستای 
تولید  جهش  و  صنعتی  گروه  اهداف  تحقق 
در دو ماه ابتدایی سال جاری حدود ۱۷۶درصد 
رشد تولید داشته است. که بخشی از آن برای 
ج از کشور  مصرف داخل و بخشی دیگر به خار

صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با حمایت وزارت 
صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
در این مسیر استوارتر قدم برداریم و در آینده 
عرصه  در  بیشتر  توفیقات  شاهد  نزدیک 
اگزوز  نظیر  شرکت هایی  در  ویژه  به  صنعت 
اخیر  سفر  در  افزود:  باشیم،  خراسان  خودرو 
به شهرستان نیشابور چند موضوع از جمله 
افزایش ظرفیت خطوط تولیدی شرکت اگزوز 
خودرو خراسان با هدف پوشش خدمات پس 
از فروش و رونق صادرات مورد تاکید قرارگرفته 

است.
شرکت قطعات محوری خراسان

در  پلوس  سازی  داخلی  پروژه  روند  از  بازدید 
شرکت قطعات محوری خراسان، برنامه معاون 
ایران  وزیر صمت و مدیرعامل گروه صنعتی 
خودرو در روز دوم سفر به خراسان رضوی بود. 
شرکت  در  حضور  با  خودرو  ایران  مدیرعامل 
این  تمرکز  و  تاکید  گفت:  محوری  قطعات 
نیاز  مورد  قطعات  سازی  داخلی  بر  مجموعه 
صنعت خودرو با هدف تکیه بر توان داخلی؛ 
رشد اقتصاد صنعت خودرو، صرفه جویی ارزی و 
مقاوم سازی در برابر تحریم ها است. وی افزود:  
امروز شاهد نهایی شدن یکی از این پروژه ها در 
زمینه تولید پلوس هستیم  که در زمینه انتقال 
شریک  با  نیز  پروژه  این  نیاز  مورد  تکنولوژی 
خارجی به مرحله نهایی رسیده ایم و قراردادهای 
آن به امضا دو طرف رسیده است. معاون وزیر 
صمت و مدیرعامل ایدرو  نیز در بازدید از شرکت 
قطعات محوری خراسان گفت: از مجموعه عالی 
ایران خودرو برای عمل به سیاست های کالن 
وزارت صمت پیرامون داخلی سازی صنایع و 
استفاده از دانش داخلی تقدیر و تشکر می کنم. 

آب در  ــت  ــش گ راه انــــــــــدازی 
ــای  ــ ــاه ــ ــت ــ روس و  شـــهـــرهـــا 

شهرستان خوشاب
با  گرم شدن هوا و افزایش مصرف آب امور 
آبفا خوشاب  اقدام به راه اندازی گشت آب 

در روستاهای تحت پوشش کرد.
این  در  خوشاب  آبفای  امور  سرپرست   
گشت  فعالیت  داشت:  اظهار  خصوص 
آب از ابتدای خرداد  سال جاری  در راستای 
جلوگیری  و  شرب  آب  مصارف  مدیریت 
در  احتمالی  قطعی  یا  آبی  کم  هرگونه  از 

روستاها شروع شده است.
به گفته وی طی رایزنی های انجام شده با 
دادگستری شهرستان مینی بر پیشگیری 
از هرگونه ممانعت  مشترکان متخلف در 
حین انجام ماموریت محوله کارشناسان 
ویژه  ماموریت  فرم  نمونه  یک  مربوطه، 
ریاست  امضای  با  آب  گشت  مامورین 
آبفای  امور  سرپرست  و  دادگستری 

شهرستان تنظیم شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در بازدید از شرکت های گروه 
ح کرد: صنعتی قطعات اتومبیل ایران مطر

شرکتهای یاپکوبایدراهبر
قطعهسازیباشد

رپرتاژ


