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سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی؛

سینما نهادی اجتماعی 
در درون جامعه است
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خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
خراسان رضوی گفت: 28 دستگاه اکسیژن ساز از محل عوائد 
موقوفه مالمحمد مشهد تهیه گردید و با همکاری مراکز افق 

بقاع متبرکه استان در اختیار بیماران کرونایی قرار می گیرد.
مراسم  در  ایزدی  جمال  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 

ارسال دستگاه های اکسیژن ساز، گفت: 28 دستگاه اکسیژن 
ساز به ارزش 3 میلیارد و 700 میلیون ریال از محل عوائد موقوفه 
مالمحمد مشهد تهیه گردید. وی افزود: این دستگاه ها با 
به  رضوی  خراسان  استان  متبرکه  بقاع  افق  مراکز  همکاری 
صورت امانی در اختیار بیماران کرونایی قرار می گیرد. در ادامه 

مشهد  مالمحمد  موقوفه  مدیر  تقوی،  محمدرضا  مراسم 
گفت: این دستگاه ها پس از رفع بیماری کرونا به مراکز درمانی 
ریزی،  برنامه  طبق  افزود:  وی  گردد.  می  اهدا  شهرستان ها 
اقدامات دیگری نیز توسط این موقوفه در راستای پیشگیری و 

درمان بیماری کرونا توسط این موقوفه انجام می شود.

تجهیز مراکز افق بقاع متبرکه خراسان رضوی به اکسیژن ساز
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فرازی از زندگینامه شهید 
از  خدادای«  محمد  »جان 

خواف

شهید »جان محمد خدادای« دوم آبان 
1342 در شــهــر ســنــگــان خـــواف چشم 
دیــده به جهان گشود و در 30 دی ماه 
بــه مقام  کردستان  1362 در ســردشــت 

رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش جام جم،  شهید »جان محمد 
1342 در شهر  آبـــان  خــــدادای« در دوم 
سنگان خــواف چشم دیــده بــه جهان 
30 دی 1362 در سردشت  گــشــود و در 
نائل  شهادت  رفیع  مقام  به  کردستان 

آمد.

ــان  مــحــمــد  ــ ــه شــهــیــد جـ ــامـ ــنـ ــیـ »زنـــدگـ
خدادای«   

جـــان محمد در شــهــر ســنــگــان خــواف 
و در خـــانـــواده ای مــذهــبــی و پایبند به 
ارزش هــــای انــقــالب اســالمــی چــشــم به 
ابتدایی  تحصیلی  مقطع  گشود.  جهان 
را در همان زادگاه خویش یعنی سنگان 
ــعــداز آن بــه علت  ــد و ب ــان رســان ــای ــه پ ب
پاره ای از مشکالت از تحصیل باز مانده 
ج زندگی مشغول به  و برای تامین مخار

فعالیت شده است.
جان محمد در سال 1361 روانه بیرجند 
خدمت  آموزشی  دوران  گذراندن  بــرای 
مقدس سربازی می شود و بعد از اتمام 
دوره آموزشی روانه سردشت کردستان 
و بعد از 18 ما خدمت صادقانه و دوش 
به دوش دیگر رزمندگان و در دفــاع از 
ــران در 30 دیــمــاه  ــ انــقــالب ارزشــمــنــد ای
1362 در عملیات والفجر 4 در سردشت 
نائل  شهادت  رفیع  مقام  به  کردستان 

آمد.
پیکر پــاک و مطهر ایــن شهید در شهر 
ــواف بـــه خــاک  ــ ســنــگــان شــهــرســتــان خ
سپرده شده و مزار شهید نیز بازسازی 

شده است.
شــهــرســتــان خــــواف از تـــوابـــع اســتــان 
کــیــلــومــتــری   270 خـــراســـان رضــــوی در 
ــده و پــرونــده  مشهد مــقــدس واقـــع ش
110شهید، 298 جانباز و 34 آزاده در بنیاد 
شهید وامور ایثارگران این شهرستان، 
سند افتخار غیورمردانی است که برای 
ــدس جــمــهــوری  ــق ــام م ــظ ســـر بــلــنــدی ن
اســالمــی ایـــران جانفشانی، فــداکــاری و 
مــقــاومــت کــردنــد و بــه انــقــالب اسالمی 

عزت بخشیدند.

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

آب  بهینه  مصرف  فرهنگ  مروجان  گروه  مراجعه  پی  در 
آب و فاضالب مشهد به مشترکان در روستاهای  شرکت 
همت آباد، گرجی سفلی و دهرود، تست های سنجش کلر 
گیری  اندازه  از تجهیزات  با استفاده   EC و   TDS باقیمانده، 

استاندارد صورت پذیرفت. 
به گزارش جام جم باعنایت به تامین آب شرب روستاهای 
همت آباد، گرجی سفلی و دهرود از خط انتقال پهنه L که 
سبب بهبود کیفیت آب شرب و همچنین بهبود فشار آب 
مشترکان روستاهای مذکور گردیده، گروه مروجان فرهنگ 
مصرف بهینه آب به منظور اطالع رسانی در خصوص بهبود 
کیفیت آب شرب و بهبود فشار آب به به مشترکان مختلف 
همچون  غیرتجاری  مشترکان  و  خانگی  مشترکان  از  اعم 

مساجد و کسبه مختلف روستاهای مذکور مراجعه نمودند. 
روزکاری در مجموع به 1280 مشترک  بر این اساس طی 7 
آموزش های  روستایی مراجعه حضوری صورت پذیرفت و 
چهره به چهره و اطالع رسانی های الزم در خصوص بهبود 
کیفیت و فشار آب و نیز برگزاری کالس های آموزشی نیز انجام 
گردید.  همچنین گروه مروجین مصرف بهینه آب در راستای 
کیفیت سنجی آب در روستاهای مورد اشاره نیز مبادرت به 
انجام 150 تست TDS ، 150 تست EC و 101 تست سنجش کلر 
باقیمانده در حضور مشترکان از محل مشترکان خانگی و 
غیرخانگی و مساجد صورت نمودند و درخصوص نتیجه 
تست ها که حاکی از بهبود کیفیت آب شرب بود، اطالعات 

الزم در اختیار مشترکان قرار گرفت.

ح  مراسم کلنگ زنی و بهره برداری هزار طر
تولیدی  واحدهای  و  روستایی  گازرسانی 
و صنعتی در خراسان رضوی با اعتبار 4800 

میلیارد ریال آغاز شد.
 11 افتخاری  حسن  جام جم  گزارش  به 
شهریور 1۴00 در مراسم افتتاح و کلنگ زنی 
همزمان پروژه های گازرسانی هفته دولت 
، نماینده مردم  امسال که با حضور استاندار
آباد و رضویه در  فریمان، سرخس، احمد 
مجلس شورای اسالمی و فرماندار مشهد 
در روستای کالته منار بخش رضویه برگزار 
شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر و همه شهدای دولت اظهار 
 21 به  گازرسانی  اجرایی  عملیات  آغاز  کرد: 
روستای این محور به نمایندگی از یکهزار 

پروژه استان انجام می شود.
هزار  امسال  دولت  هفته  در  افزود:  وی 
پروژه گازرسانی شامل 135 پروژه روستایی 
واحدهای  به  گازرسانی  ح  طر مورد   8۶5 و 

تولیدی و صنعتی در این استان آغاز شد. در 
بخش روستایی7۶ روستا با جمعیت 8۹30 
خانوار به شبکه گاز کشور متصل شده و 
عملیات اجرایی گازرسانی در 5۹ روستای 
دیگر با جمعیت ۴235 خانوار نیز با مجموع 

2100  میلیارد ریال انجام خواهد شد.
رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: در حوزه گازرسانی به واحدهای 

پروژه  مورد    8۶5 هم  صنعتی  تولیدی 
 320 در  گازرسانی  ح های  طر افتتاح  شامل 
واحدتولیدی و صنعتی و شروع عملیات 
با  دیگر  واحد   5۴5 به  گازرسانی  اجرایی 
اجرایی  ریال  میلیارد   2700 اعتبار  مجموع 

می شود.
ح های  طر اعتبار  مجموع  گفت:  افتخاری 
هفته  طی  رضوی  خراسان  در  گازرسانی 

دولت امسال رقمی بالغ 4800 میلیارد ریال 
عملیات  شروع  با  کرد:  تصریح  است.وی 
روستای   21 به  گازرسانی  پروژه  اجرایی 
زمان  مدت  در  که  مشهد  رضویه  بخش 
۴80 روز به بهره برداری خواهد رسید 1823 

خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند.
تغذیه  شبکه  کیلومتر   151 پروژه  این  در   
ایستگاه  و ۴  انشعاب  1100 مورد  توزیع،  و 
تقلیل فشار نصب و 5۴ میلیارد تومان از 
محل اعتبارات داخلی وزارت نفت و شرکت 

ملی گاز ایران هزینه خواهد شد.
از  قدردانی  ضمن  پایان  در  افتخاری 
پیگیری های   و  استاندار  حمایت های 
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
و  نفت  وزارت  حمایت های  از  اسالمی،  
شرکت ملی گاز و تالش های شبانه روزی 
برای  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  کارکنان 
ح های گازرسانی در دوران سخت  اجرای طر

پاندمی کرونا تشکر کرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
خراسان رضوی گفت: امروزه سینما یک نهاد 
سایر  با  و  است  جامعه  درون  در  اجتماعی 
ارتباط  در  سیاست  و  اقتصاد  مثل  نهادها 
است و نباید به آن صرفا نگاه تفننی و سرگرم 

کننده داشت.
گزارش جام جم یوسف امینی در مراسم  به 
بزرگداشت روز ملی سینما و تجلیل از سینما 
رعایت  خاطر  به  که  رضوی  خراسان  گران 
محدود   صورت  به  بهداشتی  پروتکل های 
مختلف  بخش های  نمایندگان  حضور  با 

سینمایی برگزار شد، 
عنوان کرد: ظرفیت استان و مشهد مقدس 
نظر  از  سینمایی  فاخر  تولیدات  زمینه  در 
محتوا و امکانات بسیار باالست اما تاکنون 
ورود جدی به تولیدات کالن سینمایی نشده 
است. وی با اشاره به خسارت هایی که  به دلیل 

تعطیلی مراکز فرهنگی وهنری ناشی از کرونا در 
طی 18 ماه گذشته به سینماها وارد شده است 
اظهار امیدواری کرد با حمایت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و مدیریت شهری  و شهردار 
جدید  مشهد، بار دیگر شاهد رونق سینماها 
در  وهنری  فرهنگی  فعالیت های  سایر  و 
با  همچنین  امینی  یوسف  باشیم.  مشهد 
اشاره به سخنان برخی از اساتید و سینماگران 
حاضر در مراسم، آموزش اصولی و صحیح را 
پایه و مبنای پیشرفت همه هنرها دانست 
از فعالیت مراکز غیر  و بر ضرورت جلوگیری 
رسمی و غیر مجاز در زمینه سینما تاکید کرد. 
گفتنی است، در این جلسه تعدادی از فعاالن 
سینمایی استان پیرامون مشکالت این هنر، 
از جمله لزوم جلوگیری از فعالیت مراکز غیر 
مجاز آموزشی سینما، معافیت آموزشگاه ها 
و شرکت های تولیدات سینمایی از عوارض 

سخنانی  مالیاتی  معافیت های  و  شهرداری 
سینماها   مدیران  همچنین  داشتند،  بیان 
کنندگان  تهیه  صنفی  انجمن  ونمایندگان 
سینمایی، شورای ساخت و بازبینی فیلم های 
جوانان  سینمای  انجمن  و  ویدیویی  کوتاه 
و  استان  سینمای  جایگاه  مورد  در  استان 
برنامه های آینده این تشکل ها و مشکالت 

کردند.  بیان  مطالبی  خودشان  روی  پیش 
از  سینما،  روز  بزرگداشت  مراسم  پایان  در 
سینمای  فقید  هنرمندان  خانواده های 
خراسان، مرحوم شهاب ملت خواه، مرحوم 
پورحسین،  حسین  مرحوم  حلوی،  احمد 
مرحوم احمد فخر و مرحوم عرفانیان تجلیل 

گردید.

مدیر شرکت گاز استان اعالم کرد:
بهره برداری  از 1000 پروژه گازرسانی در خراسان رضوی

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

سینما یک نهاد اجتماعی در درون جامعه است 

انجام تست های کیفیت سنجی آب در روستاها



در  ستاره  سه  امتیاز  کسب  از  شرکت  بهره برداری  معاون 
ششمین دوره ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی، توسط 
شرکت برق منطقه ای خراسان در حوزه مدیریت نگهداری و 

تعمیرات - نگهداشت در سال 1400 خبر داد. 
بهره برداری  معاون  موسوی  حمید  جام جم  گزارش  به 
شرکت با اشاره به کسب این موفقیت توسط این شرکت 

دارایی های  مدیریت  ارزیابی  دوره  ششمین  کرد:  اظهار 
فیزیکی در مرداد امسال برگزار و در این دوره شرکت برق 
منطقه ای خراسان موفق به کسب امتیاز سه ستاره گردید.

 در ششمین دوره ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی 
شرکت برق منطقه ای خراسان امتیاز سه ستاره را کسب کرد
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احمر  هالل  جوانان  امور  معاون 
ح های  گفت:طر رضوی  خراسان 
سفیران  و  ناظران  محور  سالمت 
خدمات  ارائه  هدف  با  سالمت 
در  آموزشی  و  فرهنگی  بهداشتی، 

استان خراسان رضوی اجرا می شود.
به گزارش جام جم، علیرضا معین زاده 
راستای  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
جمعیت  دوستانه  بشر  اهداف 
رعایت  عدم  علت  به  و  احمر  هالل 
و  جامعه  در  بهداشتی  پروتکل های 
ح های سالمت  شیوع بیماری کرونا طر
با  سالمت  وسفیران  ناظران  محور 
در  جوانان  اعضا  ظرفیت  از  استفاده 

سطح استان اجرا می شود.
این که نقش سفیران  بر  تاکید  با  وی  
سالمت در پیشگیری از بیماری کوئید 
اظهارداشت:  است ،  پررنگ  بسیار   19
خراسان  احمر  هالل  جوانان  اعضا 
رضوی با نودهزار و 91نفر روز از ابتدای 
با  سالمت  سفیران  در  تاکنون  سال 
زندگی  و  سالمت  از  حمایت  هدف 
گسترش  از  جلوگیری  و  انسان ها 
ویروس  این  یافته  جهش  گونه های 

حضور دارند.
ح  طر مورد  در  همچنین  زاده  معین 
تیم های  افزود:  سالمت  ناظران 
احمر  هالل  جمعیت  دیده  آموزش 
مختلف  اماکن  و  مناطق  در  حضور  با 
در  ویژه  به  و  روستایی  و  شهری 
به  نسبت  مغازه ها،  فروشگاه ها، 
رعایت  و  بهداشتی  شرایط  بررسی 
ارزیابی  خودمراقبتی  استانداردهای 
مراکز  ناظران  مشارکت  با  را  الزم 
شهروندان  و  داده  انجام  بهداشت 
و  فردی  بهداشت  اصول  رعایت  به  را 
انتشار  زنجیره  قطع  هدف  با  اجتماعی 

ویروس کرونا ترغیب می کنند. 
ح سالمت  شایان ذکر است که در طر
ابتدای  از  که  سالمت  ناظران  محور 
آذر سال 99 آغاز شده در شعب هالل 
می شود  اجرا  رضوی  خراسان  احمر 
پایش  مکان   888 هزارو   83 حدود  و 
شده و285 هزار و 734 نفر از از خدمات 
مند  بهره  ح  طر این  در  جوانان  اعضا 

شده اند.

معاون امور جوانان هالل احمر خراسان 
رضوی:

از 285  بیش  بــهــره مــنــدی 
ح هـــای  هــــــزار نـــفـــر از طـــر

سالمت محور هالل احمر 

اقتصادی
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رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  نقاره خانه  ایوان 
یادگار 600 ساله دوره صفویه، جزئیات بسیار 
ظریفی دارد که می تواند برای اهل فرهنگ و 

هنر جذاب باشد. 
این ظرایف گاها با داستان هایی همراه شده 

که شنیدن آن ها خالی از لطف نیست.
اسالمی  معماری  در  جام جم،  گزارش  به 
از جمله حرم  به ویژه در مکان های مذهبی 
بنا،  سازنده  و  معمار  رضا)ع(  امام  مطهر 
تمام تالش خود را به کار می بندد تا با رعایت 
بنا به نحوی  جزئی ترین موارد در زیباسازی 
به تکمیل بنا بپردازد که شایسته و زیبنده 
جایگاهی چون بارگاه مقدس علی ابن موسی 
که  جزئیات  این  جمله  از  باشد.  الرضا)ع( 
سؤاالت و داستان هایی را در ذهن بینندگان 
بر  شده  آویخته  فیروزه ای  گوی  کرده  ایجاد 

تارک ایوان نقاره خانه است.

داستان گوی فیروزه ای...
گوی  این  مورد  در  که  داستانی  مهم ترین 
فیروزه ای رنگ نقل می شود به این مضمون 
است که این گوی که اکنون در قسمت تقاطع 
تیزه دو کمان در زیر ایوان نقاره خانه آویزان 
است، از جنس سفال می باشد و اصل این 
فیروزه  سنگ  جنس  از  رنگ  فیروزه ای  گوی 
یک تکه بوده که در زمان پهلوی اول توسط 
فردی ثروتمند به حرم مطهر اهدا شده است 
و در آن زمان برای حفظ این گوهر ارزشمند 
آن را از سقف آویزان کردند. تا این که در اوایل 
حرم  اموال  از  صورت برداری  هنگام  انقالب 
مطهر مشخص گردید که گوی فیروزه ای رنگ 
یک گوی از جنس سفال می باشد و فاقد ارزش 
گفته شده است. گمانه دیگری که در مورد این 
ح شده، این است که  گوی فیروزه ای رنگ مطر
گوی اصلی و از جنس فیروزه در زمان پهلوی 

ج شده  خار حرم  از  انگلیس ها  توسط  دوم 
است و برای خالی نماندن محل، گوی سفالین 
بی ارزشی به رنگ فیروزه به جای گوی اصلی 
آویخته اند تا کسی متوجه نبود گوی فیروزه ای 

رنگ نگردد.
 از داستان تا واقعیت....

مهندس رضا دیشیدی معاون اسبق فنی حرم 
مطهر رضوی در توضیح گوی آبی رنگ آویزان 
در ایوان نقاره خانه  و بررسی داستان یاد شده، 
می گوید: شکل طاق ایوان نقاره خانه که دور 
تیزه دار است یعنی دو سمت ایوان در یک 
نقطه  به هم می رسند که به صورت یک قوس 
دیده می شود. در معماری طاق ها و ایوان ها 
که در محل تالقی دو سمت  مرسوم است 
یا  را  شیء  زیبایی  و  تزئین  برای  ایوان  کمان 
این که آویزهای مشبک برای روشنایی آویزان 
می کنند که طاق ایوان نقاره خانه از این موضوع 
مستثنی نیست در تعمیرات و کاشی کاری این 
بنا استاد یوسف کاشی پز که کاشی کاری ایوان 
نقاره خانه را انجام داده است در محل تالقی 
دو قوس طاق گوی از جنس سفال و به رنگ 
فیروزه برای تزئین و زیبایی نصب کرده است. 
وی با اشاره به سفالی بودن این گوی از ابتدای 
نصب آن افزود: در برخی منابع یا داستان ها 
گوی  این  که  است  شده  اشاره  امر  این  به 
ابتدا از جنس فیروزه بوده که از سقف آویزان 
می کردند تا در مواقع ضروری از آن برای هزینه 
در حرم مطهر استفاده شود یا گوی از جنس 
فیروزه در زمان پهلوی دوم توسط انگلیس ها 

گوی  آن  به جای  و  ج شده است  از حرم خار
تا   کرده اند  آویزان  از جنس سفال  فیروزه ای 
کسی متوجه سرقت گوی اصلی نشود، که باید 
گفت تمامی این داستان ها حقیقت ندارد و 
اولین دلیل اثبات این گفته اندازه خود گوی 
می باشد. اندازه گوی نصب شده به قطر حدود 
چهل و پنج سانتی متر است که در سطح دنیا 
هنوز در هیچ معدنی فیروزه ای در این ابعاد و 
به صورت یک دست سنگ فیروزه استخراج 
نشده است فیروزه شجری نیز امکان ندارد 
پس از تراش به صورت یک گوی کامال گرد باقی 
بماند. دومین مورد مشخص بودن سازنده 
پز،  کاشی  یوسف  استاد  است،  گوی  این 
کاشی کار ایوان نقاره خانه این گوی را ساخته 

و در محل موصوف ایوان نصب کرده است.
 نمونه یک بررسی...

فیروزه ای  گوی های  به  اشاره  با  دیشیدی 
چهار طرف ضریح که اکنون در خزانه آستان 
گفت:  می شود،  نگهداری  رضوی  قدس 
گوی های مورد استفاده در چهار طرف ضریح 
با هنر ُمَرّصع کاری از قطعات ریز سنگ فیروزه 
با ترکیب با نقره ساخته شده اند، که از کنار هم 
از  استفاده  با  فیروزه  سنگ های  گرفتن  قرار 
هنر ُمَرّصع کاری با این ابعاد ساخته شده اند و 
به عبارت دیگر باز هم تاکید می کنم در معادن 
فیروزه سنگی به صورت یک دست یک رنگ 
خاص در ابعاد مد نظر یا حتی کوچکتر از آن 
که بتوان از آن یک گوی فیروزه ای یک دست 

تراشید وجود ندارد.

همیاری  سازمان  معاون  و  مدیرعامل  مشترک  جلسه  در 
مجموعه  دو  مسئوالن  رضوی،  خراسان  شهرداری های 
تعاون  اتاق  رئیس  با  سازمان  این  به  وابسته  گردشگری 
خودرو  ایران  مهندسی  فنی  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  و 
جهت  در  دوجانبه  ظرفیت های  از  استفاده  بر  خراسان 
ویژه  به  مختلف  حوزه های  در  مشترک  همکاری های 

گردشگری و تفریحی تاکید شد.
به گزارش جام جم محمد سنجری در نشستی تخصصی با 
حضور سیدمحمد اسماعیل فاطمی معاون بازرگانی، حمید 
رضا  چالیدره،  گردشگری  نمونه  شرکت  مدیر  رحیمیان 
ابراهیم نیا مدیر موسسه توسعه گردشگری و اسماعیل 
آذری رئیس اتاق تعاون استان و پروانه مدیرعامل شرکت 
محل  در  که  خراسان  خودرو  ایران  مهندسی  فنی  تعاونی 
مجموعه تفریحی گردشگری چالیدره برگزار شد در خصوص 
همکاری های  انجام  برای  مختلف  زمینه های  و  ظرفیتهای 

مشترک بحث تبادل نظر کرد.
وی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای مختلف سازمان 
و  شرکت ها  و  رضوی  خراسان  شهرداری های  همیاری 
افزایش تعامالت و  با   

ً
موسسات تابعه، عنوان کرد: قطعا

شناسایی  ضمن  کارشناسی  و  تخصصی  جلسات  برگزاری 
منافع  کسب  به  میتوان  مشترک،  زمینه های  و  خدمات 
اقتصادی برای سازمان همیاری و بخش تعاون امیدوار بود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی 
ظرفیت  را  چالیدره  مجموعه  گردشگری  پتانسیل های 

خوبی برای استفاده خانواده بخش تعاون استان عنوان 
کرد و ادامه داد: می توان در قالب تفاهم نامه ها و بسته های 
خدماتی فرصتی را برای استفاده جمعیت قابل توجه کارکنان 
و اعضای خانواده پرسنل شاغل در ایران خودرو و دست 
اندرکاران بخش تعاون از ظرفیت های تفریحی، خدماتی و 
گردشگری تفرجگاه چالیدره و موسسه توسعه  گردشگری 

سازمان فراهم کنیم. 
وی به پتانسیل های سرمایه گذاری این مجموعه اشاره و 
بیان کرد: این آمادگی وجود دارد تا در حوزه ایجاد واحدهای 
و  تعاون  اتاق  مجموعه  زیر  اندرکاران  دست  برای  اقامتی 
همچنین ایران خودرو در قالب مشارکت همکاری کنیم. 
اسماعیل آذری رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی نیز 
در این جلسه ظرفیت های سازمان همیاری به ویژه در حوزه 
گردشگری را مطلوب عنوان کرد و ضمن استقبال از تعامل 
هر چه بیشتر در این حوزه ها بر لزوم بررسی های کارشناسی 

در جهت تدوین همکاری های سازنده تاکید کرد.
پروانه مدیرعامل شرکت تعاونی فنی مهندسی ایران خودرو 
خراسان نیز در این جلسه گفت: ما نیز یک مجموعه فعال 
در حوزه  کار و ضنعت هستیم که کارکنان و تالش گران این 
بخش نیاز به آرامش و استفاده از پتانسیلهای گردشگری 

برای ایجاد شادابی و نشاط در خانواده های خود دارند.
وی با اشاره به لزوم بررسی نیازهای کارکنان واحدهای زیر 
مجموعه این شرکت تعاونی افزود: می توان در قالب تورهای  
گردشگری آخر هفته و طرحهای گرشگری دیگر از ظرفیت 

شادابی  ایجاد  برای  تفریحی  زیبای  مجموعه  این  خوب 
کارکنان و پرسنل زیر مجموعه های شرکت بهره برد.

شرکت  مجموعه  این  ظرفیت های  خصوص  در  پروانه 
با  داد:  ادامه  خراسان  خودرو  ایران  مهندسی  فی  تعاونی 
توجه به توان این مجموعه در حوزه تامین قطعات ولوازم 
یدکی و همچنین خدمات خودرویی و ... این آمادگی را داریم 
تا بررسی تخصصی در  راستای تامین نیازهای شهرداری های 
استان به این گونه خدمات با حوزه بازرگانی سازمان همیاری 
این  پایان  در  است،  گفتنی  کنیم.  همکاری  و  مشارکت 
جلسه رئیس اتاق تعاون و مدیرعامل شرکت تعاونی فنی 
مهندسی ایران خودرو خراسان به اتفاق مسئوالن سازمان 
همیاری  از ظرفیت های مختلف مجموعه چالیدره از جمله 
تفریحات سطح آب، واحدهای پذیرایی، اقامتی و ...  دیدن 

کردند.

در نشست مشترک مسئوالن سازمان همیاری و مدیران حوزه تعاون استان ؛
 ظرفیت های همکاری دوجانبه سازمان همیاری و بخش تعاون بررسی شد

داستان گوی فیروزه ای رنگ ایوان نقاره خانه حرم مطهر رضوی؛

درخشش فیروزه های سفالی 



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

الکنــم گویــا نیســت                زبــان  هــر چنــد 
  در طاقت این قطره ی دل دریا نیست

فرمودنــد:       ارتضــا  ســریر  ســلطان 
سفینة البحار   هر کس که مطیع حق نشد از ما نیست

www. jamejamdaily. ir    www. daneshpayam. ir6035 شماره شنبه  27 شهریور 1400    

صاحب امتیاز: سازمان صد  ا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان خراسان رضوی: مریم خزاعی 

تحریریه شهرستانها:    021-44233511
 د  فتر سرپرستی استان خراسان رضوی:  

0513-8413401

خبر

ــت  ــرسـ ــرپـ انــــتــــصــــاب سـ
ــر  ــمـ ــال احـ جــمــعــیــت هـ

خراسان رضوی
از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  رضوی  خراسان  استاندار 
گفت: اکنون  تجربیات استان های مرزی در عرصه تجارت، 
مهم ترین مسئله برای ما مرز دوغارون است. در این راستا 
60 درصد صادرات کشور از مرز دوغارون انجام می شود و این 

یک ظرفیت مهم است.
جلسه  در  معتمدیان  محمدصادق  جام جم،  گزارش  به 
در  که  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها  تولید،  راهبردی  ستاد 
بر  باید  این که  به  اشاره  با  شد  برگزار  استاندار  دفتر  محل 
روی اقدامات کوتاه مدت تمرکز کنیم، اظهار کرد: به لحاظ 
رضوی  خراسان  در  دوغارون  مرز  تجارت،  ع  موضو اهمیت 

اولویت های  از  نیازمند توجهات بیشتری بوده و این یکی 
ماست. استاندار خراسان رضوی در ادامه با بیان این که مرز 
سرخس دروازه ورود استان به آسیای میانه است، افزود:  

استفاده  خوبی  به  سرخس  مرز  ظرفیت  از  دارد  ضرورت 
شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات استان های مرزی 
در عرصه تجارت، خاطرنشان کرد: اکنون مهم ترین مسئله 
برای ما مرز دوغارون است. در این راستا 60 درصد صادرات 
کشور از مرز دوغارون انجام می شود و این یک ظرفیت مهم 

است. 
معتمدیان در پایان گفت: برای تسهیل امور در مرزها باید 
برای  استقرار  بحث  ترتیب  بدین  شویم.  قائل  تسهیالتی 

صدور ویزا در مرز باید روان سازی شود.

: استاندار
۶۰ درصد صادرات کشور از مرز دوغارون انجام می شود

میهمانان  حضور  گفت:  مشهد  شهردار 
خارجی در این مراسم نوید بخش تعامالت 
سال  چهار  در  مشهد  المللی  بین  گسترده 

تی خواهد بود و مشهد را به لطف بزرگواران  آ
خواهیم  تبدیل  گذاری  سرمایه  بهشت  به 

کرد.
به گزارش  جام جم، سید عبداهلل ارجائی در 
شهردار  معارفه  و  تکریم  مراسم  حاشیه 
کشوری،  مسئوالن  حضور  با  که  مشهد 
استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: دوره 
مقدس  مشهد  در  شهری  مدیریت  جدید 
دوره مدیریت عالمانه و جهادی خواهد بود 
و انشااهلل رفتار سلیقه به کنار رفته و دوره 
مشارکت و خرد جمعی در شهر آغاز خواهد 
اندیشه  صاحبان  تمامی  از  افزود:  وی  شد. 

جهت  به  دانشگاه  و  حوزه  اساتید  و  خرد  و 
مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
برای اعتالی مشهد الرضا، جهان شهر اخالق 
امیدواریم  و  می کنم  دعوت  معنوییت  و 
و  داخلی  گذاری  سرمایه  حجم  دوره  این  در 
حضور  که  یابد  افزایش  مشهد  در  خارجی 
میهمانان خارجی در این مراسم نوید بخش 
در  مشهد  المللی  بین  گسترده  تعامالت 
به  را  مشهد  و  بود  خواهد  تی  آ سال  چهار 
گذاری  سرمایه  بهشت  به  بزرگواران  لطف 
بیان  مشهد  شهردار  کرد.  خواهیم  تبدیل 
کرد: امیداریم توسعه متوازن در شهر ایجاد 

و تمام نقاظ شهر زیست پذیر و فاصله میان 
متن و حاشیه کاهش پیدا کند. 

افزایش  برای  خود  اقدامات  درباره  ارجائی 
سهم مشهد در اعتبارات ملی، خاطرنشان 
کرد: اعتبارات ملی مهم است و سهم مشهد 
گرفته خواهد شد؛ اما پتانسیل مشهد آنقدر 
دیگر  استان های  به  می تواند  که  است  زیاد 
از  استفاده  خصوص  در  وی  کند.  کمک  نیز 
مدیران دوره پنجم مدیریت شهری اضافه 
کرد: مالک ما دوره قبل و جدید نیست بلکه 
جوانان شایسته کمربندهایشان را محکم 

ببندند.

حکمی  در  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
سرپرستی  به  را  صالحی  سید  سیدآرش 
رضوی  خراسان  هالل احمر  جمعیت 

منصوب کرد.
به گزارش جام جم، متن این حکم که به 
ح زیر  کریم همتی رسیده، به شر امضای 

است:
به  نظر  صالحی  سید  آرش  سید 
و  مفید  سوابق  و  تعهد  شایستگی، 
ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی  ارزشمند 
به عنوان سرپرست جمعیت هالل احمر 

خراسان رضوی منصوب می شوید. 
ماموریت های  و  وظایف  به  عنایت  با 
 ، هالل احمر جمعیت  گسترده  و  متعدد 
از جنابعالی انتظار دارم ضمن بهره گیری 
سازمانی  برون  و  درون  پتانسیل های  از 
استانی  مسئوالن  با  الزم  هماهنگی  و 
تمام سعی و تجربه و توان علمی و اجرایی 
خویش را در راستای توسعه کیفی و کمی 
مجموعه و بهبود ارائه خدمات جمعیت 

در استان به کار گیرید.
 الزم است در راستای اجرای مفاد ردیف 
اساسنامه  قانون   10 ماده  »د«  بند   4
با  کامل  هماهنگی  هالل احمر  جمعیت 
اعضا محترم هیات مدیره استان بعمل 
آید. بالندگی و توفیق روزافزون شما را در 
جمهوری  مقدس  نظام  اهداف  تحقق 
اسالمی ایران از خداوند یگانه و مهربان، 
سید  است،  ذکر  شایان  دارم.   مسالت 
آرش سید صالحی سابقه معاونت درمان 
در  را  مازندران  احمر  هالل  توانبخشی  و 

کارنامه دارد.

باغداران جوینی سه هزار تن 
پسته برداشت کردند

ــزون بــر ســه هـــزار تن   بــاغــداران جوینی افـ
پسته برداشت کردند.

گفت:  جوین  کشاورزی  جهاد  مدیر 
باغداران این شهرستان در غرب خراسان 
پسته  تن   360 و  هزار  سه  امسال  رضوی 
برداشت کردند. علی اکبر قارزی افزود: هم 
اینک پنج هزار و 373 هکتار باغ پسته در 
جوین وجود دارد که سه هزار و 361 هکتار 

آن بارور است.  
آب  کم  محصولی  پسته  کرد:  اضافه  وی 
طلب و مقاوم است که با توجه به قیمت 
، عالوه بر افزایش توان  مناسب آن در بازار
اشتغال  روستایی  خانوارهای  اقتصادی 

جوانان را نیز به همراه دارد.

 نبرد با بی آبی در صالح آباد
ترکیدگی مکرر لوله  ، وقوع طوفان  و قطع برق ،  شهر مرزی صالح 

آباد در خراسان رضوی را به مدت سه روز بی آب کرد.
مدیر امور آب و فاضالب صالح آباد گفت : در پی بروز اتفاق در 
خط انتقال آب شهر صالح آباد ، اکیپ رفع اتفاق به محل اعزام و 

تا پاسی از شب موفق به مرمت خط شد.
« بعد از رفع اتفاق ، مجدد  به گزارش جام جم حبیب اهلل ندائی فر
این خط در روز بعد دچار ترکیدگی و قطع روند آبرسانی به شهر 

شد.
وی اظهار داشت: در این مرحله هم پس از رفع اتفاق ، طوفان 
شدید شهرستان صالح آباد را درنوردید و باعث قطع جریان برق و 

 توقف روند  آبرسانی به سه هزار و200مشترک شهر صالح آباد شد.
وی با اشاره به اعالم وضعیت بحرانی در شهرستان عملیات 
آبرسانی با تانکر سیار در دستور کار قرار گرفت و در مدت سه روز 
500 هزار لیتر آب در شهر توسط دو دستگاه  تانکر توزیع شد. وی 
از برقراری روند آبرسانی به شهر خبرداد و بر اصالح خط فرسوده 
انتقال آب شهر صالح آباد برای جلوگیری از قطع آحتمالی آب در 

آینده تاکید کرد.
وی طول این خط را با 30سال قدمت حدود 27 کیلومتر اعالم کرد 
که 10 کیلومتر آن با استفاده از لوله 250 چدن اجرا شده است و 

اکنون نیاز مبرم به تعویض دارد.

ندائی فر با بیان این که آب شرب مورد نیاز شهر صالح آباد از طریق 
چهار حلقه چاه با دبی 30 لیتر بر ثانیه تامین می شود ادامه داد: 
سه شاخه لوله از خط چدن انتقال آب ،  پس از تکمیل ظرفیت 

مخزن سه هزار متر مکعبی شهر صالح آباد تعویض می شود.

ح واکسیناسیون کارکنان گروه صنعتی ایران  در ادامه طر
بهداشت  وزارت  مساعدت  و  تامین  زنجیره  و  خودرو 
امکان   ، نیشابور و  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
خراسان  خودرو  ایران  شرکت  کارکنان  واکسیناسیون 

فراهم شد.
مدیر واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ایران 
شده،  انجام  سازی های  ظرفیت  با  گفت:  خراسان  خودرو 
این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و در روزهای 
دریافت  را  واکسن  اول  دوز  شرکت  کارکنان  همه  آینده 
بر  را  واکسن  تزریق  اولویت  سعادت،  مجید  کرد.  خواهند 
اساس رده سنی همکاران عنوان کرد و افزود: در مرکز تزریق 
واکسن ایران خودرو خراسان از انواع واکسن های موجود 
همکاران  و  می شود  استفاده  کشور  سالمت  نظام  در 

ع واکسن دریافتی را خودشان انتخاب کنند. می توانند نو
آغاز  با  کرد:  اظهار  خراسان  خودرو  ایران   HSE واحد  مدیر 

ضمن  تا  کردیم  تالش  همواره  کرونا  بیماری  همه گیری 
صیانت از سالمت همکاران و خانواده هایشان، شرایط را 
ع در  برای ایجاد محیط امن کاری فراهم آوریم و این موضو

تمامی این مدت سرلوحه امور بوده است.
سعادت، واکسیناسیون را سبب افزایش ایمنی جمعی و 
پیشگیری از ابتالی همکاران و خانواده های آن ها تاثیرگذار 
ح، محیط کاری امن برای  دانست و گفت: با اجرای این طر
که  می شود  فراهم  شرکت  در  همکاران  گسترده  حضور 
باعث افزایش تولید در نیمه دوم سال و تحقق برنامه های 
سال 1400 شرکت ایران خودرو خراسان و شعار سال تولید، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خواهد بود.
خودرو  ایران  شرکت  انسانی  منابع  مدیر  است  گفتنی 
خراسان  از سوی رئیس ستاد مقابله با کرونای گروه صنعتی 
ح واکسیناسیون  ایران خودرو، به عنوان متولی و مجری طر
کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو در استان انتخاب و این 
کارکنان خود، هماهنگی واکسیناسیون  شرکت عالوه بر 
در  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  تابعه  شرکت های  کارکنان 

استان را به عهده خواهد داشت.

؛  شهردار

مشهد را به بهشت سرمایه گذاران تبدیل خواهیم کرد

آغاز واکسیناسیون کارکنان ایران خودرو  وشرکت های تابعه گروه صنعتی در خراسان


