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؛ همزمان با دهه امامت و والیت و روز خبرنگار
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مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی :
گاز خراسان رضوی عهده دار تحقق 15 درصدی برنامه اقتصاد مقاومتی شرکت ملی گاز
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خبر خیلی کوتاه و سریع روی خروجی ها قرار گرفت: »تعدادی از صحن های حرم رضوی به سایبان 
مجهز شدند«؛ آرزوی دیرینه ای که بسیاری از زائران و مجاورانی که در سال های قبل به حرم منور رضوی 

مشرف می شدند خواستارش بودند و اینک محقق شده است. 

؛ برای نخستین بار در کشور
مشارکت راهبری و نگهداری 

تصفیه خانه فاضالب شماره 4 مشهد
2 به بخش خصوصی

بازدید مشاور وزیر راه و شهرسازی از پروژه مسیر مترو شهر جدیدگلبهار
4 و آزاد راه مشهد قوچان



در عصر فراصنعتی 
حال  در  خیزشی 
فوران و تبلور است 
که بیانگر آن است 
که موج سوم به موج 
چهارم تبدیل خواهد شد. به عبارت واضح تر 
جهت ورود به دنیای موج چهارم یا عصر بیو 
تكنولوژی تحوالت و رویدادهای بی سابقه رخ 
خواهد داد که بشریت را به فكر و اندیشه فرو 
می برد. بحران کرونا یا بیماری کرونا یا موهبت 
کرونا یا هر نامی را که برای آن برگزینیم، بدون 
را  تهدیداتی  و  فرصت ها  دستاوردها،  شك 
به دنبال دارد. به استناد سخن جناب رجب 
سبك  ترکیه  کشور  رئیس جمهور  اردوغان 
زندگی پس از دوران کرونا متحول و متغیر 

می گردد. 
نقاط قوت بحران کرونا:

الف: بسیاری از مباحث جاری و روزمره زندگی 
به  اجتماعی  پیوندهای  و  رحم  صله  نظیر 
عنوان یك رویداد طبیعی قلمداد می گشت که 
ویروس کرونا باعث شد که قدر نعمات الهی 
را بیش از گذشته بدانیم و حتی برای ارضاء 
اولیه ترین نیازهای بشری همیشه از محضر 
ربوبیت توفیقات سرمدی طلب نماییم و به 
درگاه خالق متعال سجده شكر را  به جا  آوریم. 
ب: گاهی از اوقات خطای جهانی موجب نزول 
بالی جهانی است که جهت رفع بالی جهانی، 
کردار  و  تفكرات  در  بازبینی  با  باید  بشریت 
خویش با عزمی راسخ و توبه همگانی مبتنی 
هدف  مشترك،  باوری  و  مشترك  آرمانی  بر 
واحدی را برگزیند و مسیر حقانیت و عقالنیت 
را با توانمندی راسخ بپیماید که راهی جز این 

وجود ندارد. 
ج: بحران کرونا دانش بین المللی را با چالش 
که  نمود  آشكار  و  ساخت  مواجه  جدی 
انسان در برخی از حوزه ها دارای ناآگاهی های 
متعددی است و در ابتدای مسیر خردسازی 
قرار دارد و توسعه مرزهای علمی امری است 

واجب و حتمی. 
ناگفته پیداست در دل هر تهدیدی فرصتی 
وجود دارد که شناسایی آن بر عهده محققان 
فلیسوفان  و  اجتماعی  کارآفرینان  پزشكی، 

دانشگاهی است. 
برخی از آینده  پژوهان اعتقاد دارند که ویروس 
در  و  است  بشری  آالم  زنجیره  ابتدای  کرونا 
ادامه ویروس ها و بالیای دیگری نظیر انقطاع 

نسل آدمی در راه است. 
توصیف راهكارهای اقتصادی در راستای حل 

مشكالت معیشتی مردم:
در شرایط امروزی پارادوکس عجیب و غریبی 
تحت عنوان پارادوکس سالمتی و معیشت 
به وجود آمده است. از یك سو ویروس کرونا 
سالمتی انسان ها را تهدید می کند و از منظر 
دیگر تعطیلی کسب و کار، اقتصاد مردم را 
نموده  فلج  حتی  و  داده  قرار  تحت الشعاع 
پاك  کارها  و  کسب  نمودن  تعطیل  است. 

کردن صورت مساله است. 

دکتر علی محفوظی

مدرس دانشگاه 
ومشاور ریاست 

شورای اسالمی استان 
خراسان رضوی 

در  کرد:  اظهار  مطلب،  این  بیان  با  طوسی  عطارزاده   هادی 
از  یكی  ترافیكی  مشكالت  نمودن  طرف  بر  اخیر  سال های 

دغدغه های مدیران و برنامه ریزان شهری بوده است. 
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  جم   جام  گزارش  به 

مشهد وی افزود: همچنین با ازدیاد بیش از حد وسایل نقلیه و 
ترافیک سنگین در سطح شهر افراد زیادی خواهان روش بهتری 
برای رفت و آمد روزانه خود در مسافت های نه چندان طوالنی 
هستند. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

مشهد بیان کرد: در این پژوهش یافتن راهكارهای مناسب 
و  برقی  دوچرخه  برقی،  موتورسیكلت های  جایگزینی  برای 
اسكوتر و دوچرخه معمولی با موتور سیكلت های بنزینی جهت 

ارائه به شهروندان مورد نظر است. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد: 
جایگزینی دوچرخه، اسكوتر و موتور برقی به جای موتورهای بنزینی
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یادداشت

بیماری کرونا، فرصت ها و 
راهكارهــای  و  تهدیــدات 

حل معضل معیشت

برای نخستین بار در کشور ؛

 مشارکت راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب شماره 4 مشهد
 به بخش خصوصی

بهره  بر  نظارت  و  راهبری  معاون  حضور  با 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  برداری 
در  مشارکت  پیمان  مبادله  جلسه  کشور 
مدت  بلند  نگهداری  و  راهبری  مدیریت، 
تصفیه خانه فاضالب التیمور بین شرکت 
آبفای مشهد و شرکت نیالب صنعت البرز 

برگزار گردید.
روابط  دفتر  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
و  آب  شرکت  همگانی  وآموزش  عمومی 
فاضالب مشهد، در این جلسه که با حضور 
حمید رضا کشفی معاون راهبری و نظارت 
بر بهره برداری ، مدیر کل دفتر تجهیز منابع 

مالی و مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری 
به  کشور  آب و فاضالب  شرکت مهندسی 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ کشفی 
بخش  مشارکت  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
خصوصی در نگهداری تاسیسات فاضالب 
آبفای  مهندسی  شرکت  دغدغه  گفت: 
کشور حفظ و نگهداری تاسیسات به ویژه 
همه  علیرغم  و  است  فاضالب  بخش  در 
محدودیت ها، برای شرکت مهندسی آبفای 
کشور مدیریت دارایی ها بسیار مهم بوده 
دلیل  به  مشهد  آبفای  شرکت  به  باید  و 
ارزنده  و  بزرگ  ح  طر این  اجرای  و  پیگیری 

تبریک گفت.
 وی افزود: با واگذاری این تصفیه خانه، راه 
دیگر  در  مشابه  فعالیت های  اجرای  برای 

استان ها گشوده شده است.  
گاهی کامل  ح ها وآ وی ارزیابی مناسب از طر
بسیار  را  تاسیسات  بهره برداری  فرایند  از 
شرکت  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست  مهم 
برنامه ریزی  آمادگی  آبفای کشور  مهندسی 
فاضالب  خانه  تصفیه   216 واگذاری  جهت 
این  با  خصوصی  بخش  به  کشور  سراسر 

روش را دارد. 
این  گفت:  ادامه  در  کشفی  حمیدرضا 
شرکت های  کلیه  به  اجرا  برای  بزرگ  ح  طر
آبفا در سراسر کشور ارسال خواهد شد و 
امیدواریم سایرشرکت ها نیز در این مسیر 

گام بردارند.
اسماعیلیان  حسین  جلسه  ادامه  در 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با 
اجرای پیمان  تا  برنامه ریزی  فرایند  تشریح 
راهبری و نگهداری  مشارکت در مدیریت، 
التیمور  فاضالب  تصفیه خانه  بلندمدت 
مشهد گفت: این قرارداد با هدف افزایش 
استفاده  کیفیت،  ارتقای  و  بهره وری 
و  هزینه ها  مدیریت  تجهیزات،  از  بهینه 
پایداری بهره وری منعقد شده و در تالش 
سایر  از  بلندمدت  بهره برداری  هستیم 

از  بخشی  حتی  و  مشهد  تصفیه خانه های 
شبكه فاضالب را به بخش خصوصی واگذار 

نماییم.
وی قراردادهای پرحجم نیروی انسانی را یكی 
دانست  شرکت  چالش های  مهم ترین  از 
ما  مشارکت  قرارداد  انعقاد  با  گفت:  و 

می توانیم به سایر وظایف نظارتی بپردازیم. 
ضمن  مشهد  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
تخصصی  مادر  شرکت  همراهی  از  تشكر 
آبفای کشور در طراحی و تهیه اسناد قرارداد 
افزود : این اولین قرارداد مشارکت مدیریت، 
راهبری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه 
فاضالب در سطح کشور است که امیدواریم 
و  کمی  توسعه  شاهد  آینده  سال های  در 
شهر  در  فاضالب  خانه های  تصفیه  کیفی 

مشهد و ارتقای بهره وری باشیم.
تصفیه خانه  داد:  ادامه  اسماعیلیان   
وام  تسهیالت  محل  از  التیمور  فاضالب 
پیشرفته  روش  به  اسالمی  توسعه  بانک 
 1395 سال  از  و  شده  احداث  فعال  لجن 
ذکر  شایان  دارد.  قرار  بهره برداری  مدار  در 
است در پایان جلسه سند قرارداد مشارکت 
تصفیه  مدت  بلند  برداری  بهره  و  راهبری 
مدیران  امضای  به  التیمور  فاضالب  خانه 
عامل شرکت آب وفاضالب مشهد و شرکت 

نیالب صنعت البرز رسید.   

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

 فرهنگنامه خاطرات
یک   خودش  برای  انسانی  هر 

یک  دارد.  خاطرات  فرهنگنامه 
فرهنگنامه جمع و جور از کلماتی به 

ظاهر معمولی. 
چند کلمه ای که در ظاهر معمولی اند 
اّما برای خود شخص یادآور لحظاتی 
منحصر به فرد هستند. این کلمات 
پارک   ، شهر افراد،  اسم  می توانند 
وسیله  یک  یا  خیابان  یک  حتی  یا 

باشند. یک غذا یا نوشیدنی یا هرچیز دیگری. 
خاصّیت جادویی هر یک از این کلمات وقتی معلوم می شود 
. این  ، انسان را می برد به زمان و مكانی دیگر که هنگام حضور

کلمات در عین سادگی فكر را پرواز می دهند. 
خالِل  در  مجری  که  نشسته ای  همایش  یک  وسط 

حرف هایش نام شهری را می َبَرد. 
، یالقوزآباد سفلی و. . . که شاید حتی  بجنورد، رشت، شیراز
یكبار هم از آنجا نگذشته باشی اّما دوست عزیزی داشته ای 

که اهل آنجا یا متصل به آن شهر بوده است. 
دوستی که حاال شاید نباشد. مرده باشد. رفته باشد یا که 
اصاًل باشد. مهم این است که تو در خاطرات مشترکت با 
آن دوست گم می شوی و به خودت که می آیی می بینی تنها 
وسط سالن همایش نشسته ای و بسته به طعم خاطراتت 
همین.  است.  کرده  پر  را  صورتت  ابلهانه  اخمی  یا   لبخند 
،در بحبوحه دود و ترافیک،پیچ رادیو را باز  پشت چراغ قرمز

می کنی و می شنوی یكی با رادیو تماس گرفته و دارد هندوانه 
را سفارش  آهنگ درخواستی اش  برنامه.  زیر بغل  می دهد 
می دهد و خودش را صغری یا کبری،تقی یا نقی معرفی می کند 
و قطع می کند. او قطع می کند و تو تازه وصل می کنی. وصل 
 
ً
اتفاقا که  نامه ات  فرهنگ  کلمات  همان  از  یكی  به  می کنی 

اسِم آهنگ سفارشی بوده است. 
روح سرکش و بازیگوشت می رود به روزهایی که با محبوبت 
و  مربوط  خاطرات  کلی  و  می کرده ای  گوش  را  آهنگ  این 
نامربوِط دیگر به مغزت هجوم می آورد و بعد همان اخم یا 

لبخند و. . . 
احضارت  چهارراه  سِر  به  ماشین ها  ممتد  بوق  صدای 
مثل  راهنما  چراغ  دوباره  کنی  چاق  را  دنده  تا  و  می کنند 

سفیدِی چشمانت قرمز شده و چندتایی حرف خورده ای. 
در پارک نشسته ای و به بق بقوی کبوترها گوش می دهی. 
سعی می کنی تمرکز داشته باشی و زودتر مطلبی را که سردبیر 
فرزند  مادری  ناگهان  که  کنی  آماده  و  بنویسی  خواسته 

خردسالش را صدا می زند. 
او فرزندش را صدا می زند و تو اسم بچه به نظرت آشنا می آید. 
یاد عزیزی  کنی!  رو  و  زیر  را  افكارت  زیاد الزم نیست پوشه 
می فتی که همناِم همین کودکی که چادر مادرش را چسبیده 
بوده است. چشمت به چین و شكن چادر مسحور و جادو 
آن  که صاحب  را  و تماِم لحظه های سال های دور  می شود 
نام را می شناختی جلوی چشمانت رژه می رود و دست آخر 
نه مطلبی می نویسی و نه می توانی از بختِک خاطراتی که به 

غروب  تا  را  خودت  شوی.  خالص  انداخته  چنگ  حلقومت 
آفتاب و شنیدن صدای کالغ ها مثل اسیری رام می سپاری 
می زنی.  را  نوشتن  قید  و  شیرین  و  تلخ  خاطرات   دست 
هرچه آدم دایره لغاِت فرهنگنامه خاطراتش گسترده تر باشد 
حواس پرت تر و سر به هوا تر است. هر چه این کلمات بیشتر 
می شود.   روحی  پیچیدگی های  دچار  بیشتر  انسان  باشند 
و  است  خورده  گره  واژگان  همین  به  بعضی ها  روح  انگار 
 بدون این فرهنگنامه جز مترسكی پوشالی چیزی نیستند. 
را  روح  انگار  انسان بگیری  از  که  را  به قول عزیزی،خاطرات 
گرفته ای. یک مشت گوشت و استخوان و چربی می ماند و 
بس!خاطرات است که از وفات روح جلوگیری می کند و امید 

به آینده را در ما زنده نگه می دارد. 
بزنیم  حرف  بی واسطه  خودمان  با  و  بنشینیم  گاهی  کاش 
را به خاطرات مان پیوند  و حالجی کنیم. این کلماتی که ما 
می دهند را روی کاغذ بنویسیم و بدون بهانه بهشان فكر 
کنیم. اینطوری حال بقیه را وقتی حواس پرتی می کنند بهتر 

می فهمیم. 
این انسان ها خیلی هم بی مسئولیت نیستند و فقط افساِر 
فكر و خیال شان کمی شل است و دلبستگی به خاطرات 

شان زیادتر از بقیه است. 
 آدم ها و وقایع را دیر فراموش می کنند. 

ً
اکثرا

 . خیلی دیر
کاش درکشان کنیم. 

همین.   

 عیسی شریعتی

 منتقد اجتماعی
 و تحلیلگر رسانه 

یادداشت



مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور توسعه، 
عملیات  روند  از  زیربنائی  و  ویژه  طرح های 
پروژه مترو مشهد گلبهار و آزادراه در حال 

احداث مشهد قوچان بازدید کرد. 
 به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
سید  گلبهار:  جدید  شهر  عمران  شرکت 
و  راه  وزیر  مشاور  شفیع  میر  حسین 
شهرسازی به همراه محمد زرافشانی عضو 
جدید  شهر  عمران  شرکت  هیات مدیره 
گلبهار و مدیران اجرائی از پروژه در حال اجرای 
متروی مشهد - گلبهار –چناران و آزادراه در 
حال احداث مشهد قوچان بازدید و  از نزدیک 

در جریان روند اجرای پروژه ها قرار گرفتند. 
در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت 
مشهد  مترو  مسیر  فیزیكی  پیشرفت 
سیویل،  باقیمانده  –چناران،  گلبهار   –
)عملیات فنی پروژه( را مورد بررسی قرار داده 
و با مثبت دانستن روند اجرائی این مسیر، 
تصمیماتی  را در جهت تسریع هر چه بیشتر 
 روند تكمیلی پروژه در دستور کار قرار داد 
محمد زرافشانی در ادامه از تشریح اقدامات 
انجام شده در خصوص قطار برقی مشهد-

گلبهار-چناران گفت: اجرای مسیر مصوب 
بطول 37 کیلومتر در 3 فاز توسط پیمانكاران 

مربوطه در حال انجام می باشد. 
فیزیكی  پیشرفت  درصد   70 با  پروژه  این 
سیویل )عملیات فنی پروزه( و 35 در صد 
اجرای  حال  در  کل  در  فیزیكی  پیشرفت 
تونل ابتدای مسیر از مشهد به گلبهار از سه 
روبروی   -3 زعفرانیه   -2 1-صفی آباد  ناحیه 
احداث  همچنین  و  شریعتی  بیمارستان 

ایستگاه گلبهار در حال انجام می باشد. 

رایگان  اینترنت  ثبت نام  آغاز 
خبرنگاری  

سامانه  در  گذشته  سال  که  خبرنگارانی 
دریافت اینترنت خبرنگاری وزارت ارتباطات 
ثبت نام کرده بودند امشب پیامكی مبنی 
به  رایگان  اینترنت  گیگ   120 دریافت  بر 
مناسبت روز خبرنگار دریافت می کنند. به 
رایتل  اپراتور  تنها  امسال  که  می رسد  نظر 
متولی اهداء اینترنت رایگان خبرنگاری شده 
است. بنابراین آن دسته از خبرنگارانی که 
سیمكارت رایتل ندارند باید به سامانه ای 
که از طریق پیامک برایشان ارسال می شود، 
مراجعه و ثبت نام کنند.پس از ثبت نام، یک 
سیمكارت رایتل به همراه 120 گیگ اینترنت 
رایگان به هر خبرنگار تعلق خواهد گرفت 
که ظرف مدت 3 روز از طریق پست برای آنها 

ارسال خواهد شد

افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان 
ح  رضوی به همراه شانه چی سرپرست اداره چاپ اداره کل به منظور نظارت بر نحوه اجرای طر

تابستانه کتاب توسط کتابفروشی ها از چند کتابفروشی در مشهد بازدید به عمل آورد.
ح تابستانه  به گزارش جام جم تحفه گر در حاشیه این بازدید گفت: همزمان با آغاز اجرای طر

ح در این استان نیز شروع شده است.  ،اجرای این طر کتاب از 1۸ مرداد ماه در سراسر کشور
وی ادامه داد:در استان خراسان رضوی تعداد کل کتابفروشی هایی که جهت اجرای این 
ح شرکت نموده اند ۸2 کتابفروشی است. از این تعداد 63 کتابفروشی مربوط به مشهد  طر

و19 کتابفروشی مربوط به شهرستان ها می باشد. 

معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی :
ح تابستانه کتاب ۹۹ استقبال از طر
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خبر

قرار  خروجی ها  روی  سریع  و  کوتاه  خیلی  خبر 
به  رضوی  حرم  صحن های  از  »تعدادی  گرفت: 
که  دیرینه ای  آرزوی  شدند«؛  مجهز  سایبان 
سال های  در  که  مجاورانی  و  زائران  از  بسیاری 
می شدند  مشرف  رضوی  منور  حرم  به  قبل 

خواستارش بودند و اینک محقق شده است. 
به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز زائرانی 
که در فضای نورانی حرم صرفا به دنبال راز و نیاز 
هستند و باید هرچه در توان هست برایشان 
گذاشت تا این حس و حال معنوی روز به روز، 
از  باالتر  و  بهتر  خدمتی  چه  و  شود  روزافزون 

خدمت به زائر حضرت شمس الشموس)ع(. 
شاید هیچكس بهتر از خدام حضرت این روزها 
از آرزوی دیرینه و خواسته و مكنون قلبی زائران 
در  که  زائرانی  بودند  بسیار  چه  نباشد؛  باخبر 
سال ها و ماه های گذشته به دنبال گوشه سایه 
دنجی در حرم می گشتند تا با خیال آسوده ادعیه 

به دست بگیرند و نماز بخوانند. 
بسیاری از آنان در همان روزها نشان این اماکن 
را از خدام حضرت می پرسیدند و امروز خدام هم 
قطعا در این شادی زائران شریک هستند و با 
آسودگی تعدادی از صحن ها را به زوار حضرت 
نشان می دهند. میزان این مراجعات و پرس 
و جوها از خدام حضرت مخصوصا در ماه های 
اخیر که به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا 
رواق ها بسته بوده و هست بیشتر هم شده 
بود و اینک خدام حضرت شاید بیش از دیگران 

به این اقدام دست مریزاد می گویند زیرا با خیال 
در  سایبان ها  این  سمت  به  را  زائران  آسوده 

گرمای تابستان مشهد هدایت می کنند. 

آزادی، انقالب اسالمی و گوهرشاد  صحن های 
با  و  شده اند  سایبان  به  مجهز  و  مزین  اینک 
دستور تولیت آستان قدس رضوی کار نصب 
با  است  قرار  نیز  صحن ها  سایر  در  سایبان 
فوریت و جدیت، متناسب با شرایط و معماری 

صحن ها دنبال شود.
 قدم به تعدادی از صحن های حرم منور رضوی 
می گذاریم تا با خادمان حضرت که مثل همیشه 
لبخند بر لب دارند و با رویی گشاده هدایتگر 
زائران هستند همكالم شویم و با آنان در مورد 

نصب سایبان ها صحبت کنیم:

* روایت کشیک هفتم از سایبان ها
حرم  دربانان  هفتم  کشیک  ذبیح زاده،  محمد 
مطهر رضوی است و 15 سال است خاک پای 
در  محمد  حاج  می کند؛  چشم  توتیای  را  زائر 
مورد سایبان ها می گوید: زوار در شرایط کرونا 
توفیق تشرف به رواق های حرم مطهر را ندارند 
و بسیاری در این مدت خواستار نصب سایبان 
و چادر بودند و خوشحالم که این اقدام انجام 

شده است. 
ذبیح زاده می گوید: این اقدام بسیار عالی است 
و امیدوارم در تمامی صحن های حرم منور این 

چادرها نصب شود. 
از  می گوید؛  هم  زائران  واکنش  از  محمد  حاج 
مطالبه دیرینه ای که محقق شده: »زوار زیادی 
در سال های اخیر بابت عدم نصب این چادرها از 
من خادم سؤال می کردند و خوشحالم که امروز 
سرمان جلوی زائر باالست و می توانیم آنها را به 

سمت سایبان های صحن ها هدایت کنیم. «
* بازخورد مثبت زائران

علی دربان خالص یكی دیگر از خادمان آستان 
حضرت امام الرئوف است، او دوازده سال است 
دربانی حضرت را برعهده دارد؛ می گوید: اگر این 
چادرها برقی شود بسیار بهتر است و قطعا با 
توجه به شناختی که از مسئوالن آستان دارم 
روز به روز به سمت بهتر شدن این امكانات 

می روند و زائران هم بسیار استقبال کردند. 
در  می گوید:  رضوی  منور  بارگاه  خادم  این 
برخوردی که با زائران داشتم بارها از این مسئله 
تشكر  کردند و باید گفت اجر مسئوالن با امام 
رضا)ع(؛ سایه ای برای زائر در شرایط کرونا فراهم 
کردند که در دعای خیر زائر قطعا سهیم هستند. 
مرتضی قاسمی هم 12 سال است خادم افتخاری 
هفتم  کشیک  در  است  سال  یک  و  است 
کفشداری رسمی شده؛ او نیز سابقه دیرینه ای 
از برخورد با خواسته های زائران به ویژه در زمینه 
نصب سایبان ها دارد و می گوید: می دانستم از 
ح دنبال می شده و خوشبختانه  قدیم این طر
امروز اجرایی شده و بسیار برای زائر مفید است 

و بر کیفیت زیارت هم اثر می گذارد. 
مثبت  واکنش  با  دائما  قاسمی  مرتضی  حاج 
زائران در این دو روز روبرو شده است و بسیار از 
این بابت خرسند است و می  گوید: در چهره تک 

تک زائرانی که از این امكانات استفاده می کنند 
رضایت را شاهد بودم. 

* سایبان ها؛ بهترین عیدی عید غدیر
کشیک  کفشدار  بنی هاشمی؛  مرتضی  سید 
هفتم روز است که 3۴ سال است خادم افتخاری 
حضرت رضاست و بسیار بیشتر از سایر خدام 

اهمیت این حرکت را درک می کند. 
و  خوب  و  بجا  کار  سایبا ن ها  این  می گوید:  او 
زیبایی بود. این بهترین عیدی عید غدیر ما بود 
راحت است و می تواند در سایبان ها  زائر  زیرا 
عبادت کند و نماز بخواند. زائران استقبال بسیار 
خوبی داشتند؛ استقبالی که در خور شأن آستان 

قدس رضوی است. 
* کارساز در زمستان

سعید شمشادی کشیک هفتم کفشداری 
است که معتقد است این سایبان ها عالوه بر 
تابستان در زمستان نیز بسیار کارساز است. 

در  که  امروز  سایبان ها  این  می گوید:  وی 
شرایط کرونا هستیم نیز بسیار اثرگذار است 
و بازخوردی بسیار عالی میان زائران داشته 

است. 
* لبخند رضایت بر لب زائر نشست

صالحی، کشیک هفتم حضرت است و به عنوان 
دربان به زائران حضرت خدمت می کند؛ او نیز 
لبخند رضایت زائران برایش از همه چیز مهم تر 
است و معتقد است سایبان ها این لبخند را 
دیرینه  خواسته های  جزو  و  کرده اند  پررنگ تر 
ح  زائران بوده است. وی ادامه می دهد: این طر
هنوز جای گسترش دارد و حتی می تواند بزرگ تر 
و برقی شود؛ در ساعات مختلف روز و در سایه 
این سایبان ها می توان به دعا و نماز پرداخت در 
حالی که قبال زائر همواره دنبال سایه ای در حرم 
برای عبادت و نماز بود. همه زائران به این اقدام 

احسنت می گفتند و ما نیز انرژی می گرفتیم. 
* سایبان، زمینه ساز زیارت عارفانه

سعید نیكدل نیز 12 سال است خادم حضرت 
خدمت  مشغول  کفشداری  در  اینک  و  است 
است؛ وی هم معتقد است این اقدام برای زائر 
می گوید:  نیكدل  است.  عالی  و  کارساز  بسیار 
در قدیم این در زمره خواسته های دیرینه زوار 
بود و اینک شاهد هستیم که برای زیارت توأم با 
آسایش شرایط مناسب تری فراهم شده است. 

روایت خدام رضوی از لبخند رضایت زائران پس از نصب سایبان ها

گاز خراسان رضوی عهده دار تحقق 15 درصدی برنامه اقتصاد مقاومتی شرکت ملی گاز

و  راه  وزیــر  مشــاور  بازدیــد 
مســیر  پــروژه  از  شهرســازی 
گلبهــار و  متــرو شــهر جدیــد 

 آزاد راه مشهد - قوچان

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

زائرانی  بودند  بسیار  چه 
ماه های  و  سال ها  در  که 
گوشه  دنبال  به  گذشته 
حرم  در  دنجی  سایه 
خیال  با  تا  می گشتند 
دست  به  ادعیه  آسوده 

بگیرند و نماز بخوانند

گفت:  رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
15درصد برنامه اقتصاد مقاومتی شرکت ملی 
شرکت  این  توسط  جاری  سال  در  ایران  گاز 

محقق خواهد شد. 
عمومی  روابط  گزارش  به  از  نقل  به  جام جم 
حسن  رضوی،  خراسان  استان  گاز  شرکت 
مراسم  در  جاری  سال  مرداد   13 افتخاری 
کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های گازرسانی 
این استان که با حضور وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران به صورت ویدیو کنفرانسی 
سایه  در  رضوی  خراسان  گفت:  شد  برگزار 
با  ایران  گاز  حمایت های مجدانه شرکت ملی 
این  اول  رتبه  گذاری  شبكه  کیلومتر  هزار   35

بخش را در کشور دارد. در زمینه اشتراک پذیری 
هم این استان با دو میلیون و ۴00 هزار مشترک 
ایستاده  دوم  رتبه  در  تهران  استان  از  پس 
است. وی افزود: خراسان رضوی از منظر خانوار 
روستایی بهره مند از نعمت گاز طبیعی پس از 
استان مازنداران رتبه بعدی را دارد. همچنین 
از منظر تعداد انشعاب نیز با دارا بودن بالغ بر 
یک میلیون انشعاب بعد از استان های تهران 
و اصفهان مقام سوم را به خود اختصاص داده 
است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
 12 بر  بالغ  رقمی  گذشته  سال  در  داد:  ادامه 
میلیارد مترمكمعب گاز طبیعی در این استان 
مصرف شده است. وی با اشاره به آغاز پویش 

ضریب  گفت:  رضوی  خراسان  از  سبز  استان 
بهره مندی روستایی استان در حال حاضر به 
92 درصد رسیده و از منظر شهری هم 100 درصد 
یعنی تمام شهرها از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
هستند و در مجموع حدود 9۸ درصد جمعیت 
دارد.  قرار  طبیعی  گاز  پوشش  تحت  استان 
افتخاری افزود: در بخش صنایع هم تاکنون از 
مجموع 2900 واحد مشمول گازرسانی در حوزه 
مصوبه شورای اقتصاد بالغ بر 900 واحدگازدار 
شده و 900 واحد دیگر هم در حال اجرا می باشد. 
صنایع  مانده  باقی  سپاری  پیمان  شاا...  ان 
وی  داد.  خواهیم  انجام  جاری  سال  در  هم  را 
اظهار امیدواری کرد: با حمایت های وزیر نفت و 

معاون ایشان در امور گاز بتوانیم گازرسانی به 
تمام روستاهای واجد شرایط و صنایع مشمول 
مصوبه شورای اقتصاد استان را تا پایان سال 
آینده به اتمام برسانیم. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی ادامه داد: برنامه های شرکت 
گاز خراسان رضوی همسو با برنامه های تبیین 
امیدواریم  و  شده  تعیین  نفت  وزارت  شده 
در دو بخش برنامه گازرسانی به یک میلیون 
خانوار شهری و روستای کشور و گازرسانی به 
7122 واحد صنعتی و تولیدی بتوانیم هدفی را 
که برای خودمان تعیین کرده ایم یعنی عمل به 
15 درصد برنامه کل کشور در گاز خراسان رضوی 

را محقق کنیم. 



معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ؛

پیشرفت 31 درصدی تقاطع غیر همسطح مصلی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

بهر حاجات اگر دست دعا برخیزد
دلبری هست به هر حال به پا برخیزد

لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است
علی اکبر لطیفیانهر زمان از دِل ُپر درد صدا برخیزد
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تحریریه شهرستانها: 021-44233511
 د  فتر سرپرستی استان خراسان رضوی: 
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خبر

امورهای تابعه آبفا خراسان رضوی و شرکت 
تبصره دو نیشابور با اجرای چند پروژه، امكان 
دسترسی شهروندان و روستائیان به آب شرب 

را فراهم کردند. 
به گزارش جام جم معاون بهره برداری و توسعه 
شهرستان ها  این  رضوی  خراسان  آبفا  آب 
و  نیشابور  فریمان،  تایباد،  را جوین، خواف، 
کاشمر اعالم کرد.  مهدی جهان طلب گفت: 
با تجهیز چاه کمكی مجتمع ارگ شهرستان 
مجتمع  شرب  آب  کمبود  مشكل  جوین، 
حاج آبادحاج صفربا هشت روستا و سه هزارو 
شد.  رفع  پوشش  تحت  جمعیت  200نفر 
روستای  اهالی  این که  بیان  با  طلب  جهان 
تعویض  با  هم  خواف  شهرستان  بندیوان 
قطعی  و  فشار  افت  مشكل  از  الكتروپمپ 
آب رهایی یافتند، از برطرف شدن مشكل کم 
آبی روستای بهلول آباد شهرستان تایباد با 
 عملیات عبور عرضی شبكه از جاده خبرداد. 
آب  استحصال  توان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
روستای المجوق شهرستان تایباد هم با نصب 
پمپ چاه و کابل کشی جدید افزایش یافت 
و ساکنین این روستا از آب شرب بهداشتی 
بهره مند شدند. معاون بهره برداری و توسعه 
آب با اشاره به این که وضعیت آب شرب 133 
مشترک ساکن روستای قلعه سنگی فریمان با 
اصالح و توسعه 100 متر شبكه توزیع ارتقاء یافت 
اظهار داشت: عملیات رینگ کردن مخازن 60 و 
200 متر مكعبی و اصالح 100 متر خط انتقال در 
شهر قلندر آباد نیز آغاز شد. مهدی جهان طلب 
اصالح کامل خط انتقال و شبكه توزیع روستای 
خیر آباد بخش مرکزی شهرستان نیشابور با 
اعتبار 1. 5میلیارد ریال را یادآورشد و ادامه داد: 
زون شبكه آب شهرکاشمر با هدف تعدیل 
فشار صنعتی و امكان آبدهی آسان به شبكه 

روستایی تفكیک شد. 

تسریع در تكمیل  پروژه های 
 مشارکتی  بخش خصوصی 

 در   گلبهار
از  جمعی  حضور  با  مشترک  جلسه ای  در 
عضو  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیره  هیات 
گلبهار مشكالت پروژه های مشارکتی بخش 

خصوصی مطرح شد.
به گزارش  جام جم به نقل از روابط عمومی 
شرکت عمران شهر جدید گلبهار  در  جهت 
پروژه های  تكمیل  در  تسهیل  و  تسریع 
مشارکتی  بخش خصوصی و شرکت عمران 
شهر جدید گلبهار جلساتی با سرمایه گذاران 
مورد  موجود  موانع  و  تشكیل  پروژه ها  این 
عضو  شاهین فر  مریم  گرفت.  قرار  برررسی 
هیات مدیره این شرکت هدف از تشكیل این 
جلسه را شناسایی و اولویت بندی مشكالت، 
رفع موانع و سرعت بخشیدن هر چه بیشتر 
و  دانست  پروژه ها  این   تكمیل  جهت   در 
مشارکتی  صورت  به  پروژه ها  احداث  افزود: 
در سطح شهر ضمن تكمیل خدمات مورد 
نیاز شهروندان رونق افزایی و ارتقائ کیفیت 

محیطی را  به دنبال دارد.

آب  تامین  عملیات  اجرای 
شرب شهری و روستایی در 6 

شهرستان خراسان رضوی

ارتباطات و رسانه شرکت  بآئین افتتاح دفتر 
در  میهمانان  حضور  با  خودروخراسان  ایران 

محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد. 
امامت  دهه  با  همزمان  جام جم  گزارش  به 
دفتر  افتتاح  آئین   ، خبرنگار روز  و  والیت  و 
خودرو  ایران  شرکت  رسانه  امور  و  ارتباطات 
مردمی  نهاد  دبیر  لبافی  حضور  با  خراسان 
امور  معاونت  سهرابی  مقاومتی،  اقتصاد 
مالی و اداری سازمان صدا و سیمای خراسان 
و  رئیس خانه مطبوعات  رضوی و محمودی 
رسانه خراسان رضوی با رعایت پروتكل های 

بهداشتی برگزار گردید. 

ابتدای مراسم بیژن مهندس زاهدی فرد  در 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان ضمن 
خوش آمد گویی و تبریک دهه امامت و والیت و 
روز خبرنگار در خصوص افتتاح این دفتر گفت: 
استراتژی  راستای  در  رسانه  و  ارتباطات  دفتر 
گروه صنعتی ایران خودرو و با هدف تقویت 
تصویر سازمانی و ارتباط مؤثر و مستمر با اهالی 
در  شرکت  فعالیت های  اطالع رسانی  رسانه، 
زمینه های مختلف از جمله مسئولیت پذیری 
و  توانمندی  رسانه ها  از  و استفاده  اجتماعی 
انعكاس خواست و نیاز مردم منطقه به عنوان 
معین اقتصادی بخش احمد آباد ایجاد شده 

است. 
وی افزود: یكی دیگر از اهداف بازگشایی این 
دفتر کمک به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی 
کلیه  فعالیت های  رسانی  اطالع  جهت  در 

معین های اقتصادی استان می باشد. 
مردمی  نهاد  دبیر  لبافی  جلسه  ادامه  در 
اقتصاد مقاومتی ضمن تشكر از زاهدی فرد، 
شرکت  گفت:  دفتر  این  افتتاح  خصوص  در 
ح  ایران خودرو خراسان در راستای احیای طر
شایانی  کمک های  اقتصادی  مثلث  توسعه 
به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نموده که از 
جمله می توان به پیشنهاد و تشكیل کمیته 
راهبردی معین های اقتصادی ارزیابی و طراحی 
سامانه کارت های طالیی، نقره ای و برنزی این 
نهاد، کمک به توانمندسازی روستاهای بخش 
احمدآباد و پذیرش روابط عمومی معین های 

اقتصادی استان و اطالع رسانی آنها اشاره کرد. 
تا  مقاومتی  اقتصاد  مردمی  نهاد  گفت:  وی 
کنون با تحت پوشش قرار دادن 90 درصد از 
ح  طر آنها  درصد   75 برای  استان  روستاهای 
 با کمک 

ً
ارائه نموده که مطمئنا کار  کسب و 

روابط عمومی ایران خودرو خراسان به عنوان 
این  اقتصادی  مثلث  توسعه  عمومی  روابط 
معین   200 فعالیت های  سایر  و  اقدامات 

اقتصادی استان اطالع رسانی خواهد شد. 

و  مطبوعات  خانه  رئیس  محمودی  مجتبی 
رسانه خراسان رضوی یكی دیگر از سخنرانان 
و  ارتباطات  دفتر  افتتاح  که  بود  مراسم  این 
رسانه شرکت ایران خودرو خراسان و همچنین 
دیدگاه مدیرعامل این شرکت در ایجاد تعامل 
بهینه و تاثیرگذار با رسانه ها مبتنی بر مباحث 
مسئولیت پذیری اجتماعی را ستود و عنوان کرد: 
خانه مطبوعات و رسانه استان این آمادگی را دارد 
که با استفاده از تمام ظرفیت خود در کنار شرکت 
ایران خودرو خراسان باشد. پس از افتتاح دفتر 
ارتباطات و رسانه شرکت ایران خودرو خراسان 
تفاهم نامه همكاری بین صدا و سیمای خراسان 
رضوی و شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان 
اولین فعالیت این دفتر منعقد گردید، سهرابی 
و  صدا  سازمان  اداری  و  مالی  امور  معاونت 
از امضای تفاهم  سیمای خراسان رضوی بعد 
نامه در سخنانی حضور در جمع صنعتگران و 
تولیدکنندگان را مغتنم و باعث افتخار دانست. 

وی افزود: افتتاح این دفتر و انعقاد تفاهمنامه 
همكاری فی مابین در آینده اتفاقات خوب و 
شایسته ای را رقم خواهد زد، صدا و سیما با 
استفاده از تمام ظرفیت های موجود همواره در 
کنار شما و سایر تولیدکنندگان و صنعتگران 
بتواند  این طریق  از  تا  حضور خواهد داشت 

گوشه ای از زحمات شما را منعكس نماید. 

؛ همزمان با دهه امامت و والیت و روز خبرنگار

دفتر ارتباطات و رسانه شرکت ایران خودرو خراسان افتتاح گردید 
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مصلی  غیرهمسطح  تقاطع  گفت:  مشهد 
در حال حاضر از 31 درصد پیشرفت فیزیكی 

برخوردار است. 
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
این  در  کاظمی  خلیل اهلل  مشهد،  شهرداری 
مصلی  غیرهمسطح  تقاطع  افزود:  خصوص 
یكی از خواسته های 15 ساله ساکنان محل بود 
که با احداث آن شاهد کاهش بار ترافیكی بلوار 

مصلی خواهیم بود. 
وی اضافه کرد: درکنار کاهش بار ترافیكی با اجرای 

این پروژه، شهرک های اطراف از بن بست خارج 
و تردد عابران پیاده و خودروها با ایمنی بیشتری 
مصلی  نیز  آن  چهارم  بازوی  و  می شود  انجام 
را به بهشت رضا)ع(، طرق و جاده محمدآباد 
متصل خواهد کرد. وی با بیان این که عملیات 
احداث تقاطع غیرهمسطح مصلی 1۸ بهمن 
ماه 9۸ آغاز شد، اظهار کرد: پروژه تاکنون و پس 
از گذشت حدود 6 ماه بدون وقفه فعال بوده 
و در حال حاضر نیز از پیشرفت فیزیكی حدود 
داد:  ادامه  کاظمی  برخورداراست.  درصد   31

زمانبندی درنظر گرفته شده برای اجرای تقاطع 
غیر همسطح مصلی ۴20 روز است که امیدواریم 
بتوانیم زودتر از این زمان در اسفند آن را آماده 
بهره برداری کنیم. معاون عمران، حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری مشهد با اشاره به این که 
هزینه پیش بینی شده برای احداث این تقاطع 
با اجرای بازوی چهارم 100 میلیارد تومان است، 
افزود: برای اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح 
مصلی300 هزار مترمكعب خاکبرداری انجام و 

بیش از20هزار مترمربع بتن ریزی خواهد شد. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ؛

تعارضی بین برپایی عزاداری و رعایت پروتكل های بهداشتی وجود ندارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
کامل  رعایت  با  گفت:  رضوی  خراسان 
الگوی  می توانیم  بهداشتی  پروتكل های 
به  عزاداری  مراسم  برگزاری  برای  را  مناسبی 

کشور معرفی بكنیم. 
روابط  کل  اداره  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
حسن  رضوی،  خراسان  استانداری  عمومی 
جعفری در جلسه شورای اطالع رسانی استان 
که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به در 

پیش رو بودن هفته دولت اظهار کرد: در کنار 
تمام نواقصی که ممكن است وجود داشته 
ویژه تر  صورت  به  دولت  خدمات  باید  باشد 
اطالع رسانی شود و در این راستا دستگاه ها با 

رسانه ها نهایت همكاری را داشته باشند. 
عزاداری  مراسم  برگزاری  خصوص  در  وی 
سیدالشهدا)ع( در ماه محرم، خراسان رضوی 
را تابلو و پیشانی کشور در این زمینه توصیف 
کرد و افزود: رسانه ها تمام مسائل در این زمینه 
را رصد کرده و بدانند که اگر دشمنان در استان 
به اهداف خود برسند، خواهند توانست تمام 
کشور را تحت تاثیر قرار  دهند. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با 
تاکید بر این که در خصوص برپایی عزاداری های 
ماه محرم دستورالعمل های بهداشتی مالک 
نظر مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: در 

این راستا عالوه بر نظارت و رصد کمیته نظارتی 
موجود در حوزه امنیت، دانشگاه علوم پزشكی 
به  آگاه سازی  و  اقناعی  توجیهی،  نگاه  با  هم 
هیئات مراجعه کرده و مسئولیت نظارت خود را 

انجام خواهند داد. 
جعفری خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی برای 
درخواستی  اگر  خود  مذهبی  مراسم  برپایی 
برای تامین فضای باز از جمله مدرسه، کوچه، 
این  بر  تالش  باشند  داشته  پارک  یا  بوستان 
است که تامین بشود و دغدغه ای در این حوزه 
وجود ندارد. وی در ادامه به اولویت های حوزه 
و  پرداخت  رو  پیش  شرایط  در  اطالع رسانی 
متذکر شد: اولین نكته و مهم ترین اولویتی که 
باید رسانه ها به آن بپردازند  این است که هیچ 
تعارضی بین مذهب و سالمت نیست و امكان 
پروتكل ها  رعایت  با  عزاداری  مراسم  برگزاری 

وجود دارد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
دو  زمان  افزود:  رضوی  خراسان  استانداری 
ساعته عزاداری باید توسط هیئات رعایت شود 
و با توجه به این وقت، ضرورتی برای پذیرایی با 
عنایت به دستورالعمل های بهداشتی وجود 
ندارد. جعفری با تاکید بر این که باید بتوانیم 
در استان الگوی بسیار مناسبی را برای برگزاری 
مراسم عزاداری به کشور معرفی بكنیم، تصریح 
باید به حوزه خودمراقبتی  راستا  این  کرد: در 
بسیار توجه شود به این صورت که هر عزاداری 
در درجه اول از خود و بعد از دیگران مراقبت 
کند. وی کمک های مومنانه در شرایط کرونایی 
را بسیاری تاثیرگذار برشمرد و ادامه داد: در این 
داشته  ادامه  می تواند  کمک ها  این  هم  ایام 
ارزاق هم  نذر  به  نذر ماسک  کنار  و در  باشد 

پرداخته شود. 


