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مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضالب شرکت آب 
و فاضالب خراسان رضوی از نصب 50دستگاه آب شیرین کن 

درشهرها و روستاهای  این استان خبر داد.
به گزارش جام جم جواد ادیبی نیا در پنجمین کارگروه کمیته 

راهبری،  نگهداری  آب  در خصوص  ایمنی  کنترل کیفیت و 
افزود:  آب شیرین کن  سیستم های  توسعه  راهكارهای  و 
تجهیزات آب شیرین کن در مناطق با کیفیت پایین  و با هدف 
دستیابی به آب آشامیدنی مناسب نصب شده  و پیگیری الزم 

برای راهبری مستمر آنها  در دستور کار قرار دارد.در این جلسه 
راهكارهای کنترل و نظارت بر خروجی آب شیرین کن ها،  راهبری،  
نگهداری و تعمیرات،  نحوه واگذاری به بخش خصوصی و سایر 

موارد مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نصب 50 دستگاه آب شیرین کن در شهرها و روستاهای استان
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اطالعیه

شرایط جدید خدمت رسانی 
در حرم مطهر رضوی

درباره  رضوی  قدس  آستان  عمومی  روابط 
مطهر  حرم  در  خدمت رسانی  جدید  شرایط 

رضوی اطالعیه ای به شرح ذیل صادر نمود:
زائران و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت؛ 

در  گرامی  بردباری و شكیبایی شما سروران 
همكاری با خدمتگزاران خود در آستان قدس 
منحوس  ویروس  شیوع  ابتدای  از  رضوی 
کرونا تا به امروز و مشارکت و همدلی در کمک 
مواسات،   رزمایش  قالب  در  هم وطنان  به 
جلوه هایی بی بدیل از عظمت و بصیرت مردم 
ایران اسالمی است که در تاریخ ماندگار خواهد 
شد و ازین رو خالصانه قدردان و سپاسگزاریم. 
هرچه  متعال  پروردگار  عنایت  با  آنكه  امید 
زودتر پذیرای قدوم و خدمتگزار شما عاشقان 

امام رئوف در مشهد مقدس باشیم.
شیوع  آغاز  زمان  از  می رساند  استحضار  به 
بیماری کرونا،  صیانت از سالمتی زائران علی ابن 
به  الثناء  و  التحیه  آالف  علیه  الرضا   موسی 
مهم ترین اولویت  آستان قدس رضوی تبدیل 
شده و به اذعان صریح مسئوالن نظام سالمت 
شیوه نامه های  کارشناسان،   و  ناظران  و 
بهداشتی به دقیق ترین شكل ممكن در این 
بارگاه منور به مرحله اجرا درآمده و به استناد 
از سوی نهادهای  گرفته  ارزیابی های صورت 
دستورالعمل های  رعایت  سطح  متولی،  
زائران این بارگاه  بهداشتی در میان خدام و 
ملكوتی،  الگوی سایر مراکز و در طرازی عالی 
و  همكاری  با  جز  مهم  این  که  است  بوده 
همراهی شما مردم عزیز میسر نشده است. 
بر این اساس،  در شرایط جدید شیوع بیماری 
سوی  از  سراسری  محدودیت های  اعمال  و 
کشور،   سطح  در  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد 
و  عذرخواهی  ضمن  رضوی  قدس  آستان 
دلجویی از زائران عزیز و با اندوه فراوان اعالم 
می دارد به صورت موقت و تا رفع شرایط حاد 
کنونی،  محدودیت ها در حرم مطهر رضوی 
تشدید خواهد شد. همچنین آستان قدس 
رضوی از طریق افزایش تولیدات رسانه ای در 
فضای مجازی و رسانه ملی تالش می کند عموم 
ارادتمندان حضرت رضا)ع( از اقصی نقاط عالم 
را از انوار قدسی منبعث از بارگاه نورانی امام 

مهربانی ها و معارف رضوی بهره مند نماید.
حضرت  نورانی  مضجع  جوار  از  پایان  در   
علیه  موسی الرضا  علی بن  ثامن  الحجج،  
آالف التحیه والثناء،  ضمن آرزوی سالمت و 
شادابی برای همه ارادتمندان ساحت قدسی 
بیماران،    عاجل  شفای  و  )ع(   اهل البیت 
هم میهنان ارجمند را به توسل و تمسک به 
ساحت نورانی آل اهلل در کنار توجه جدی به 
شیوه نامه های بهداشتی در راستای عبور از 

این بحران عالم گیر دعوت می نماییم. 

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

» گفتمان سازی « واکسنی که جواب می دهد؛

بسیجیان، طایه دار »حافظان سامت « 
آیین آغاز مرحله عملیاتی طرح "حافظان سالمت" با حضور  بیژن 
زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان و تنی چند 
 از مدیران با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت ایران خودرو 
خراسان؛ در این مراسم زاهدی فرد ضمن تبریک فرارسیدن 
هفته بسیج و با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جامعه گفت: 
با توجه به سكونت بیشتر همكاران ما و خانواده ایشان در 
شهرها،   این  قرمز  وضعیت  و  نیشابور  و  مشهد  شهرهای 
تعداد مبتالیان شرکت ایران خودرو خراسان از ابتدای شیوع 
آمار ناچیزی  ویروس کرونا تاکنون به نسبت مبتالیان کشور 
شایسته  اقدامات  و  خدمات  از  نشان  مهم  این  که  است 
 شرکت ایران خودرو خراسان در مقابله با ویروس کروناست.
وی نقش بسزای بسیج در مقابله با بحران های به وجود آمده 
دانست  انكار  قابل  غیر  را  تاکنون  جنگ  ابتدای  از  کشور  در 
میهن  برای  کرونا  ویروس  که  محدودیت هایی  با  گفت:  و 
رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  و  نموده  ایجاد  مان  اسالمی 
ویروس  با  مقابله  در  بسیج  وظیفه  و  نقش  )مدظله العالی( 
کووید 19 کامال مشخص است و باید با برنامه ریزی درست از 
کرد. استفاده  شایسته ای  نحو  به  بسیجی  عزیزان   توانمندی 
وی با اشاره به موج سوم همه گیری ویروس کرونا گفت: عالوه بر 
راه های پیشگیری قبلی باید به دنبال راهكارهای جدید مقابله با 
این ویروس منحوس باشیم. طرح بسیج همگانی "حافظان 
سالمت" نمونه ای از طرح ها و روش های جدید است که امروز و 
همزمان با هفته بسیج در شرکت ایران خودرو خراسان به اجرا 
در می آید.زاهدی فرد با اشاره به جمعیت نزدیک به دو هزار نفری 

آن را نیروی  همكاران بسیجی شرکت ایران خودرو خراسان،  
عظیمی دانست که می توان با ساماندهی درست به مبارزه با 
ویروس کرونا رفت. وی ادامه داد: اگر هرکدام از عزیزان بسیجی 
 همه 

ً
یک نفر از همكاران خود را در برابر ویروس صیانت کنند تقریبا

همكاران ما در برابر ویروس کرونا مصون می شوند و اگر این طرح 
به خانواده ها تسری یابد،  قریب به 17 هزار نفر از جامعه در مبارزه با 
ویروس هم قسم خواهند شد. وی در پایان ضمن تبریک مجدد 
 هفته بسیج برای همه همكاران و هم میهنان آرزوی سالمتی کرد.
در بخش دیگر این مراسم مدیر واحد ارتباطات و امور بین  الملل 
شرکت ایران خودرو خراسان نیز در سخنانی ضمن اشاره به 
تاکیدات مدیر عامل محترم مبنی بر توجه ویژه به مساله کرونا 
و توسعه راهكارها و انجام برنامه های عملی موثر در مواجهه 
با آن در شرکت گفت:  مساله کرونا،  قبل از آن که یک مساله 
پزشكی باشد یک موضوع" ارتباطی " است چرا که امروز تمام 
امور ارتباطی ما انسان ها را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده 
است؛ پس باید به موازات تالش برای کشف دارویی شیمیایی 

از  نگاهی  آن  به  بیمارستان ها  و  آزمایشگاه ها  در  واکسنی  و 
را  آن  با  مواجهه  موثر  راهكار  و  داشت  هم  ارتباطات"  جنس" 
 در دیدگاه ها و طرز تلقی مردم از این بیماری نیز جستجو کرد.
میان   " مشترک  فهم   " به  رسیدن  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
با"  تا  کنیم  تالش  باید  ما  امروز  افزود:  مردم  اقشار  همه 
گفتمان سازی"  درباره کرونا در سطح جامعه،  کارخانجات و صنایع 
 حساسیت های مخاطبان را نسبت به موضوع افزایش دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش همسویی 
دست اندرکاران  رسانه ها،   و  مسئوالن  میان  در  نگرش ها 
آموزشی و فرهنگی جامعه گفت:  امور بهداشتی،  اقتصادی،  
ما باید مساله کرونا و رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری را 
. کنیم   " سازی  "برجسته  جامعه  مختلف  سطوح  و  الیه ها   در 
وی اضافه کرد: با همین هدف واحد ارتباطات و امور بین الملل 
پیشنهاد طرح" حافظان سالمت" را با بهره گیری از توان موجود 
در پایگاه بسیج شرکت،  همكاران بسیجی و با مساعدت و 
همكاری سایر واحدها و بخش ها مطرح نمود که خوشبختانه در 

کمیته های ذیربط هم به تصویب رسید.
رامین آرمات ضمن اشاره به اجرای این طرح از ابتدای آذر در شرکت 
ایران خودرو خراسان افزود:  این طرح در سه فاز عملیاتی خواهد 
شد که در مرحله اول با همكاری مدیران و مسئوالن بخش ها و 
در مراحل بعدی مسئوالن قسمت ها و عموم همكاران را در بر 
خواهد گرفت. وی خاطر نشان کرد:  بازه زمانی اجرای این طرح تا 
پایان سال ۹۹ است و چشم انداز آن در فازهای بعدی مشارکت 
فعال خانواده های محترم همكاران خواهد بود که در آئین نامه 

اجرایی طرح پیش بینی شده است .

آمار در خدمت سرمایه گذاران شهر مشهد

شهری  آمارهای  ارائه  ضمن  شهری  اقتصاد  آمارنامه  در 
شاخص ها و نماگرهای آماری حوزه اقتصاد شهری از جمله 

  ، اشتغال،  رشد اقتصادی،  میزان سرمایه گذاری،  پس انداز
وضعیت بخش های مختلف اقتصادی،  متغیرهای پولی و 

خ ارز و ... نیز اطالع رسانی می شود. خ بهره،  نر مالی،  نر
 به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
مشهد،  تدوین آمارنامه های موضوعی در گروه رصدهای 
آماری شهرداری مشهد،  به عنوان یک رویكرد جدید دنبال 
می شود بر همین اساس تدوین آمارنامه اقتصادی شهر 
مشهد به عنوان یک پروژه با هدف ارائه آمارهای مورد نیاز 
اقتصاد  آمارنامه  است.در  شده  تعریف  گذاران  سرمایه 
شهری ضمن ارائه آمارهای شهری شاخص ها و نماگرهای 

آماری حوزه اقتصاد شهری از جمله اشتغال،  رشد اقتصادی،  
بخش های  وضعیت    ، پس انداز سرمایه گذاری،   میزان 
خ  خ بهره،  نر مختلف اقتصادی،  متغیرهای پولی و مالی،  نر
ارز و ... نیز اطالع رسانی می شود.این مجموعه اطالعاتی که 
با همكاری سازمان اقتصادی شهرداری مشهد در دست 
تهیه است،  بر این باور است که اطالع رسانی به زبان آمار 
شهر مشهد را برای سرمایه گذاران بسیار جذاب خواهد کرد. 
این پروژه هم اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و نتایج آن در 
سامانه data.mashhad.ir بارگذاری و برای سرمایه گذاران 

قابل دسترس خواهد بود.

 همزمان با اجرای مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده؛

ح »تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات«  رونمایی شد طر
مجری مدیریت دارایی های فیزیكی شرکت توزیع نیروی 
»تحول  ح  طر رونمایی  از  رضوی  خراسان  استان  برق 
محوریت  با  تعمیرات  و  نگهداشت  نظام  در  دیجیتال 

مدیریت دارایی های فیزیكی« در این شرکت خبرداد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان رضوی،  ناصر نایب با اشاره به  این که 
این رونمایی همزمان با اجرای مانور سراسری تعمیرات 
و  جاری  سال  آبان   30 و   29 در  که  فرسوده  شبكه های 
اظهار  شد،   برگزار  کشور  سراسر  در  همزمان  به صورت 
مطمئن  و  مستمر  برق  تامین  وظیفه  شرکت  این  کرد: 
مشترکان  از  نفر  هزار   300 و  میلیون  یک  از  بیش  برای 
دارد. عهده  بر  را  رضوی  خراسان  پهناور  استان   برق 
در  مهم  بسیار  سرمایه  های  از  یكی  این که  بیان   با  وی 
شرکت های توزیع،  دارایی های فیزیكی است،  ادامه داد: 
این دارایی ها شامل شبكه،  تجهیزات و تاسیسات برقی 
در سطح فشار متوسط و فشار ضعیف بوده که نگهداری و 

تعمیرات برنامه ریزی شده آن نیز یكی از مهم ترین وظایف 
شرکت است.

مجری مدیریت دارایی های فیزیكی شرکت توزیع نیروی برق 
استان خراسان رضوی افزود: شناسایی بموقع مشكالت و 
معایب شبكه به منظور حصول اطمینان از پایداری شبكه 
و تامین برق مستمر و مطمئن برای مشترکان برق یكی از 

مهم ترین دغدغه های این شرکت است. 
ح  نایب با بیان  این که طی یک اقدام نوآورانه و مبتكرانه طر
تحول دیجیتال در نظام نگهداشت و تعمیرات در شرکت 
توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی،  به اجرا درآمده 
فیزیكی  دارایی های  تمامی  ح  طر این  در  گفت:  است،  
به صورت منحصر به فرد کدگذاری شده و کد رمزینه پاسخ 

سریع )QR Code( بر روی تجهیزات نصب شده است.
مجری مدیریت دارایی های فیزیكی شرکت توزیع نیروی 
با  برق  مشترکان  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استان  برق 
همراه  تلفن  دستگاه های  توسط  که  کدها  این  اسكن 

و  مشكالت  معایب،   هرگونه  گزارش  می توانند  براحتی 
انرژی،   گزارشات شبكه توزیع برق نظیر سرقت شبكه و 
خاموشی،  ایمنی،  خرابی و ... را به همكاران شرکت به صورت 

24 ساعته اعالم کنند.
وی ادامه داد: تمامی گزارشات واصله در سامانه مدیریت 
و  ج  در مكانیزه  صورت  به  َپم(  )وب  فیزیكی  دارایی های 
،  مطابق فرآیند مدیریت  نیاز تعمیرات و نگهداری مورد 
کار که شامل مراحل شناسایی،  برنامه ریزی،  زمان بندی،  

ارجاع،  اجرا و نظارت است،  انجام می شود. 
و  برداری  بهره  معاون  باغیشنی،   وحید  اعالم  به  بنا 
خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ 
ح می تواند کمک شایانی به  رضوی،  اجرای کامل این طر
افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبكه کرده و باعث 
درصدی   70 کاهش  مشترکان،   رضایت مندی  افزایش 
مراجعات حضوری به ادارات برق و نیز افزایش سرعت و 

دقت رسیدگی به مشكالت برقی مردم داشته باشد.



مدیر امور آب و فاضالب قوچان از اولویت بندی روستاهای مواجه با تنش آبی در این شهرستان 
خبرداد و اظهار داشت:60 روستا در اولویت رفع مشكل تامین آب شرب قرار دارند.

به گزارش جام جم  جواد سعادتی جمعیت ساکن در این روستاها را بیش از 33هزار نفر اعالم کرد. 
وی افزود: از این تعداد 10مورد تک روستا تلقی شده  و بقیه تحت پوشش 11مجتمع قرار دارند. وی 

خاطر نشان کرد: به منظور رفع مشكالت تامین آب شرب این روستاها چندین پروژه در حال اجراست 
که برای تكمیل آن ها 400میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز می باشد.

وی با اشاره به 233روستا در شهرستان قوچان یادآورشد:از این تعداد 129روستا تحت پوشش 
آبرسانی و 104روستا غیر تحت پوشش می باشند.

60روستای قوچان؛ در اولویت آبرسانی
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سرپرست  تكریم  و  معارفه  جلسه 
از  یكی  شرق  شمال  همیاران  شرکت 
واحدهای تابعه فعال سازمان همیاری 
با  رضوی  خراسان  شهرداری های های 
مدیران  از  جمعی  و  مدیرعامل  حضور 

این نهاد برگزار شد.
روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
عمومی سازمان همیاری شهرداری های 
خراسان رضوی،  جلسه معارفه و تكریم 
سرپرست شرکت همیاران شمال شرق 
با حضور مدیرعامل و تعدادی از مدیران 
همیاری  سازمان  مختلف  بخش های 

شهرداری های استان برگزار شد.
حكم  با  که  سپهر  علی  جلسه  این  در 
سازمان  مدیرعامل  کرمانی  میثم 
همیاری شهرداری های خراسان رضوی 
همیاران  شرکت  سرپرست  عنوان  به 
است،   شده  منصوب  شرق  شمال 
احمد  زحمات  و  تالش ها  از  و  معارفه 
را  مسئولیت  این  پیشتر  که  بنده ئی 

برعهده داشت تقدیر شد. 
با سابقه مدرسی  گفتنی است،  سپهر 
سجاد  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 
مشهد دارای تحصیالت دانشگاهی در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته مكانیک 
انرژی و دکتری مهندسی محیط زیست 

می باشد.
وی  حرفه ای  و  کاری  سوابق  جمله  از 
کارشناسان  کانون  ریاست  به  می توان 
استاندارد استان،  رئیس انجمن حرارتی 
و برودتی ایران و خراسان رضوی،  رئیس 
انجمن  پژوهش  و  آموزش  کارگروه 
مهندسان مكانیک استان،  عضو پایه 
یک سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ایران  و همكار سازمان ملی استاندارد 
پروانه  تمدید  و  صدور  کمیته  عضو  و 
در  ایران  استاندارد  عالمت  کاربرد 

خراسان رضوی اشاره کرد.  
همیاران  شرکت  است،   ذکر  شایان 
واحد های  از  یكی  شرق  شمال 
همیاری  سازمان  زیرمجموعه 
شهرداری های استان است که عالوه بر 
فعالیت در زمینه بازرگانی،  حمل و نقل 
و توسعه اقتصادی در حوزه کارگزاری و 
به  نیز  انسانی  نیروی  تامین  خدمات 
نهادهای  دیگر  و  شهرداری ها  کمک 
استان آمده است و پروژه های متعددی 
را در سطح خراسان رضوی در دستور کار 

دارد.

سرپرست شرکت همیاران 
شمال شرق منصوب شد

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

 »رضوان«؛  نرم افزاری کاربردی برای زیارت از راه دور 

آستان قدس رضوی گسترش معارف اهل بیت)ع( خصوصا امام 
رضا)ع( و غنای زیارت از راه دور و نزدیک زائران را از وظایف ذاتی 
خود می داند. در همین راستا بهره گیری از فناوری های روز نیز در 
دستورکار قرار دارد. از جمله این فناوری ها تولید و به روزرسانی 
نرم افزار تلفن همراه »رضوان« است،  نرم افزاری که در این روزهای 

کرونایی نقش مهمی در ارتباط زائران راه دور با حرم مطهر دارد.
* رضوان،  نرم افزاری کاربردی

به گزارش جام جم این نرم افزار جذاب با بیش از 3 میلیون و 555 
  ، هزار مورد نصب تاکنون،  طبق نظر کاربران در سایت های معتبر
بسیار کاربردی است و حس و حالی خوبی دارد. رضوان اولین 
نرم افزار موبایلی رسمی آستان قدس رضوی به شمار می رود 
که افزون بر خدمات متعدد،  روزانه قلوب هزاران نفر را به بارگاه 
منور امام رضا)ع( معطوف می کند. محسن غالمی،  مدیر مرکز 
فناوری اطالعات آستان قدس رضوی،  نرم افزار رضوان را یكی از 
خدمات مجازی و دیجیتالی حرم امام رضا)ع( برای عموم مردم 

معرفی می کند و می گوید: طراحی نرم افزار رضوان به گونه ای است 
که افزون بر زائران در حرم،  عموم دلدادگان به حضرت رضا)ع( نیز 

می توانند از آن بهره مند شوند.
* خدمات متعدد رضوان

رضا)ع(  حضرت  مجاوران  و  زائران  غالبا  است؛  معتقد  وی 
نرم افزار رضوان را به عنوان درگاهی برای دریافت غذای حضرتی 
می شناسند در حالی که این نرم افزار خدمات متنوع و متعددی 
دارد چون آشنایی با امام رضا)ع(،  راهنمای زائر و حرم شناسی،  
نقشه حرم مطهر با نمایش موقعیت زائر در حرم مطهر،  فهرست 
مراسم  حرم )روز جاری و روزهای آینده(،  قرآن کریم با امكان فعال 
و غیرفعال کردن ترجمه،  آداب زیارت و ادعیه منتخب زیارت امام،  
پخش زنده صحن ها و مراسم  حرم،  ویدئوکلیپ های برگزیده از 
مراسم  حرم،  امكان پرداخت اینترنتی خیرات و نذورات،  تقویم 
مناسبت ها و اوقات شرعی شهرها،  پاسخگویی به سواالت دینی 
،  نقشه شهر مشهد مقدس،  آدرس  با نمایش سواالت پرتكرار
پارکینگ های عمومی حرم مطهر و شهر مشهد با مسیریابی،  

کتابخانه رضوی و ... 
غالمی می افزاید : رضوان بستری برای به عرضه گذاشتن محتوای 
فرهنگی مذهبی آستان قدس در فضای مجازی است که در 
همین راستا در دهه پایان صفر 78 ویدئو کلیپ توسط معاونت 
تبلیغات اسالمی و مرکز ارتباطات و رسانه در این بستر بارگذاری 
شده است. وی می افزاید: طبق آمار گوگل آنالیتیكزس در دهه 
پایانی صفر بیش از 250 هزار کاربر به صورت آنالین از امكانات 
از  بار  از 7 میلیون  و در مجموع بیش  بهره مند شده  رضوان 
صفحات آن بازدید شده است. ماندگاری کاربران در رضوان در 

این ایام به طور میانگین 10 دقیقه بوده است. غالمی می گوید: 
طبق آمار گوگل آنالیتیكس،  در دهه پایانی صفر،  بیش از 250 هزار 
کاربر به صورت آنالین از امكانات رضوان بهره مند شده اند و به 
طور میانگین،  هر کاربر بیش از 10 دقیقه از نرم افزار استفاده کرده 

است. 
* بیشترین کاربرد رضوان برای مخاطبان

وی ادامه می دهد: بیشترین موارد استفاده مخاطبان از رضوان 
در دهه آخر صفر به ترتیب کتب و ادعیه،  پخش زنده مراسم و 
بیشترین  مشهد  از  ج  خار کاربران  و  است  بوده  مهمان سرا 
سهم بهره مندی از پخش زنده را داشته اند. مدیر مرکز فناوری 
اطالعات آستان قدس رضوی می گوید: با توجه به شیوع ویروس 
منحوس کرونا،  اغلب زائران و مجاوران برای زیارت از کتب ادعیه 
شخصی یا نرم افزارهای موبایلی استفاده می کنند. از همین رو 
نیز 31 درصد از کاربران رضوان از ویژگی کتب ادعیه این نرم افزار 
بهره مند شده اند.وی ادامه می دهد: نرم افزار تلفن همراه رضوان 
به صورت برخط و برون خط قابل استفاده است. همین امر باعث 
شده است خیلی از کاربران در زمان تشرف به حرم به ویژه بعد از 
شیوع کرونا برای قرائت ادعیه و زیارات از این نرم افزار بهره مند 
شوند. مدیر مرکز فناوری اطالعات آستان قدس رضوی می گوید: 
طبق آمار گوگل آنالیتیكس،  در دهه پایانی ماه صفر بیش از 95 

هزار کاربر نرم افزار رضوان را نصب کرده اند.
* به روزرسانی جدید نرم افزار رضوان

وی بیان می کند: سعی ما بر این است که این نرم افزار در هر سال 
چندین بار با قابلیت های جدید به روزرسانی شود. این فرایند هم 

مبتنی بر نیاز مخاطبان صورت می گیرد.

کسب 2 رتبه برتر در جشنواره» ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها در  وزارت نیرو«
طی ارزیابی های صورت گرفته در جشنواره روابط عمومی های 
صنعت آب و برق وزارت نیرو،  دفتر روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای خراسان توانست در دو حوزه انتشارات و مستندات،  
فضای مجازی و جریان سازی خبری دو رتبه برتر را در بین تمام 

مجموعه های وزارت نیرو کسب نماید. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خراسان رضا ریاحی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان 
در نشستی با اعضای دفتر روابط عمومی شرکت به مناسبت 
کسب رتبه های برتر در جشنواره روابط عمومی های صنعت 
آب و برق وزارت نیرو اظهار کرد: شرکت برق منطقه ای خراسان 
انیمیشن  حوزه های  در  عمومی  روابط  دفتر  فعالیت های  از 
و عكس حمایت خواهد کرد و هر چه بیشتر این فعالیت ها 

توسعه یابد،  از آن حمایت خواهد شد.
 اهمیت این مساله از این بابت است که در دنیای کنونی چنین 

نوآوری هایی مورد نیاز است.
 به عنوان نمونه ساخت ویدئو های کوتاه اثرگذار می تواند برای 

ارسال پیام های مدیریت مصرف بسیار موثر باشد. 
در همین خصوص وزارت نیرو نیز درخواستی از شرکت برق 

منطقه ای خراسان داشت که کمیته ایده پردازی در سطح کشور 
به آن واگذار شد که مطالب مهم در حوزه آب و برق در قالب های 

جدید را عرضه کند. 
ریاحی خاطرنشان کرد: عالوه بر این مجموعه ای تحت عنوان 
خانه هم افزایی نیز راه اندازی شده که همه شرکت های حوزه 

انرژی در آن حضور دارند. 
این ایده پردازی به آن مجموعه نیز محول شده که البته نیازمند 

هدایت گری از سوی دفتر روابط عمومی است. 
* روابط عمومی در حوزه روابط بین الملل فعال ظاهر شده است

لزوم  بر  تاکید  با  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
گسترش فعالیت های صنعت برق خراسان در حوزه بین الملل 
افغانستان  کشور  با  همكاری ها  توسعه  حوزه  در  کرد:  اظهار 
عمومی  روابط  دفتر  خصوص  این  در  هماهنگی  افزایش  و 
فعالیت های خوبی داشته و حتی سفارش شده که شرکت برق 
منطقه ای خراسان در حوزه همكاری های انرژی با کشورهای عراق 
و افغانستان نیز وارد همكاری شود. ریاحی بیان کرد: در همین 
راستا پارک آموزشی نیز ایجاد شده که امكان آموزش های مجازی 
در آن فراهم شده است تا بتوان بستری فراهم کرد که کشورهای 

عضو اکو از طریق فضای مجازی در این پارک آموزش بینند. این 
اقدامی وسیع و بزرگ است تا بتوان صادرات کاالهای برق و انرژی 
را دنبال کرد. اگر این اقدامات به صورت موفقیت آمیز پیش رود،  

می توان در کشورهای مزبور دفاتر نمایندگی ایجاد کرد.
* ظرفیت های خراسان رضوی برای فعالیت در عرصه بین المللی 

بسیار زیاد است. 
وی با تاکید بر  این که در حوزه بین الملل فعالیت های زیادی برای 
انجام وجود دارد،  تصریح کرد: خراسان در جوار مرز قرار دارد و 
ظرفیت برای این استان جهت فعالیت در حوزه های بین المللی 
فراهم است. در حال حاضر کشورهای ترکمنستان و افغانستان 

در مرزهای این استان قرار دارد. 

 100 روستای خراسان رضوی گازرسانی می شوند

آبان 99 در   حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز استان 29 
خراسان  استان  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس  با  نشستی 

گازرسانی  پروژه های  در  اسالمی  شوراهای  همكاری  از  رضوی 
تشكر نمود و با بیان این مطلب که گاز طبیعی یک نعمت الهی 
است که به همه مردم تعلق دارد از اعضای شوراهای اسالمی 
درخواست نمود در فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن از گاز 

طبیعی در بین آحاد جامعه همراهی و همكاری نمایند. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان 
خراسان رضوی،  افتخاری درباره وضعیت گازرسانی در خراسان 
رضوی اظهار کرد: درحال حاضر به غیر از شهر باجگیران تمام 
شهرهای استان با ضریب نفوذ 100 درصد جمعیت گازدار هستند. 
گازرسانی  واجدشرایط  روستای   2679 مجموع  از  همچنین   

طبیعی  گاز  نعمت  از  استان  روستای   2309 رضوی  خراسان 
برخوردار هستند و گازرسانی به ۲۷۸ روستای دیگر در مرحله اجرا 

و 92 روستای باقیمانده هم در مرحله پیمان سپاری است.
 افتخاری افزود: با تمام مشكالت گفته شده از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۰۰ روستای استان گازدار شده و تا پایان سال نیز 100 
روستای دیگر را گازدار خواهیم کرد. علی محمد اله یاری رئیس 
این  ابتدای  در  هم  رضوی  خراسان  استان  اسالمی  شورای 
نشست با تقدیر از اقدامات شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
مردم بحث گازرسانی را یكی از خدمات نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران می دانند.



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

ناتوا ن ترین مردم کسی است که تواِن به دست 
آوردن دوســتان را ندارد،  و ناتوان تر از او کسی 
است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.

  امام علی)ع( 
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و  پیشرفت  روند  بررسی  جلسه 
مرمربتن  شرکت  پروژه های  مشكالت 
رئیس  نائب  حاجی محمدی،   حضور  با 
هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید 

گلبهار برگزار شد.
روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
جدید  شهر  عمران  شرکت  عمومی 
؛ در این جلسه که در محل دفتر  گلبهار
نائب رئیس هیات مدیره شرکت عمران 
شهر جدید گلبهار برگزار شد،  عالوه بر 
بررسی میزان کار باقی مانده و همچنین 
سامانه  در  متقاضیان  تكلیف  تعیین 
واحد  اختصاص  قبیل  از  مهر  مسكن 
و فروش اقساطی،  مقرر گردید تا انبوه 
اتمام  به  نسبت  فوریت  چند  با  ساز 
باقی  عملیات  اتمام  و  سازی  محوطه 
مانده پروژه مهر ۱۹۷ )۲4۰ واحدی( اقدام 
نماید تا در بهمن ۹۹ تحویل متقاضیان 

گردد.
در ادامه این جلسه نیز مقرر شد تا در 
توجه  با  واحدی(،    ۲۲۰(  ۱۹5 مهر  پروژه 
به عملیات باقی مانده ساخت در یک 
بلوک،  هر چه سریع تر قطعات سازه ای 

آن تهیه و به کارگاه منتقل شود. 
اقساطی  فروش  انجام  برای  همچنین 
باقی مانده،  انبوه ساز هر چه سریع تر 
واحدهای  اختصاص  به  نسبت 
پیش  قرارداد  آن،   پیرو  و  باقی مانده 
به  متقاضی  معرفی  پیگیری  و  فروش 
بانک جهت اخذ دفترچه اقساط اقدام 

نماید.

قطعی تلفن ۵۰ هزار مشترک 
برطرف شد

معاون شبكه مخابرات منطقه خراسان 
هزار   5۰ تلفن  مجدد  وصل  از  رضوی 
مشترک این استان از ابتدای سال خبر 

داد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا غالمرضا 
شرکتی افرود: این قطعی ها بر اثر سرقت 
در  اما  است  بوده  مخابراتی  تجهیزات 
حال حاضر هیچ گونه قطعی سراسری در 
شبكه مخابراتی خراسان رضوی وجود 
ندارد و اگر تلفن مشترکان به هر دلیلی 
سامانه۲۰۱۱۷  با  باید  باشد  شده  قطع 
کرد  تقاضا  مردم  از  وی  بگیرند.  تماس 
در راستای جلوگیری از سرقت کابل ها 
و تجهیزات مخابراتی در خراسان رضوی 
و  باشند  داشته  همكاری  مخابرات  با 

مراتب تخلف را اطالع رسانی کنند.

برگزاری جلســه بررســی روند 
مشــکات  و  پیشــرفت 

پروژه های شرکت مرمربتن
آب  صنعت  عمومی های  روابط  ارزیابی  جشنواره  دومین  در 
همگانی  وآموزش  عمومی  روابط  دفتر  نیرو،   وزارت  وبرق 
شرکت آب وفاضالب مشهد موفق شد در بخش انتشارات 
و مستندات رتبه نخست و در بخش پژوهش و افكارسنجی 
عنوان سوم کشوردر بین تمام شرکت های آب وبرق را از آن 

خود سازد .
آموزش  روابط عمومی و  از دفتر  گزارش جام جم به نقل   به 
همگانی رضا اردکانیان مقام عالی وزارت نیرو در آئین اختتامیه  
جامعه  در  امید  و  تاب آوری  مسئول  گفت:  جشنواره  این 
هستیم و وزارت نیرو دستگاهی در وسیع ترین سطح ارتباطی 
که  هستند  موفق  شرکت هایی  افزود:  است.وی  مردم  با 
همه کار خود را کار روابط عمومی و ارتباط بی واسطه با مردم 
و  ساز  پروژه های  جشنواره  این  پایانی  آیین  در  وی  بدانند. 
کاری را بخش بسیار مهم پویش #هر هفته الف-ب_ایران 
عنوان کرد و گفت: اصل توسعه یافتگی ما در راستای اجرای 
اینگونه پروژه ها شكل می گیرد. وزیر نیروتصریح کرد: این به 
معنای مهم نبودن ساخت و سازها نیست،  چرا که طراحی و 
ساخت نیروگاه ها،  سدها،  تصفیه خانه ها،  شبكه های انتقال 
و همه پروژه های ساخت و سازی که به اتكای منابع و نیروی 
دستاوردهای  به عنوان  است  گرفته  صورت  داخلی  انسانی 
بزرگ و شوق آمیزی به شمار می روند و این درحالی است که 
اصل توسعه یافتگی در عرصه سازوکارها بیشتر خود را نشان 
می دهد. وی با اشاره به هزینه کرد حداقلی و استفاده حداکثری 

از وقت در پی همه گیری کرونا با برگزاری نشست ها به صورت 
برای  مردم  که  منابعی  از  بیشماری  هزینه   گفت:  مجازی 
خدمت رسانی به آنها پرداخت می کنند،  برای برگزاری جلسات،  
همایش ها و کنفرانس ها در گذشته اختصاص پیدا می کرد؛ 
اکنون این فرصت را از دل آن تهدید بزرگ به دست آوردیم و از 
این نمونه ها بسیار است. وزیر نیرو با تقدیر از دست اندرکاران 
برگزاری دومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق 
اعم از روابط عمومی وزارت نیرو،  خانواده صنعت آب و برق و 
جشنواره  ممتاز  رتبه های  که  عمومی هایی  روابط  به  تبریک 
را به دست آوردند،  گفت: امید است با جدیت هر چه بیشتر 
در تحقق برنامه های سال پایانی دولت،  همه برای مراقبت از 
حیثیت سازمانی دستگاه های خود تالش کنیم. اردکانیان با 
اشاره به برنامه بهره برداری از ۲5۰ پروژه در قالب پویش #هر 
از این مجموعه  هفته الف - ب_ایران که تاکنون ۱۲۹ پروژه 
به ثمر رسیده است،  گفت: این پویش موجب شد که مردم 
به شكل منظم و برنامه ریزی شده ای در جریان پیشرفت ها و 
توسعه ها قرار گیرند و مسئوالن ارشد کشور هم لطف و توجه 
خود را به این تالش و حرکت ابراز کردند و با این ابراز انگیزه ها و 
دلگرمی ها مضاعف شد؛ این مجموعه یعنی کار روابط عمومی. 
وی گفت: وزارت نیرو دستگاهی در وسیع ترین سطح ارتباطی 
با مردم است و باید به گونه ای عمل کند که مردم تفكیكی 
بین خود و مدیران در دستگاه آب و برق احساس نكنند. وی 
با تاکید بر  این که حمایت مدیران عامل در موفقیت روابط 

عمومی های صنعت آب و برق نقش محوری دارد،  افزود: ما 
فقط به عنوان مسئول ایامی که در دوره های مدیریتی هستیم 
شناخته نمی شویم،  بلكه عملكرد و نحوه برخورد ما با مسائل 
مختلف،  در تمام سطوح سازمان حائز اهمیت است. محمود 
اظهار  مشهد  آبفای  عمومی  روابط  سرپرست  راد  محتشمی 
داشت : ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب وبرق وزارت نیرو 
به صورت غیرحضوری و پس از ارسال و بررسی فعالیت ها در 

بخش های مختلف صورت پذیرفت. 
وی افزود: در سال جاری نشریه "الكترونیكی پیام " شرکت 
آبفای مشهد در ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت نیرو رتبه 
برتر نشریات داخلی شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو 
را اخذ نمود که جا دارد از حمایت های و اعتماد همه جانبه 
مدیریت محترم عامل و تالش های صادقانه همكاران دفتر 

روابط عمومی تشكر و قدردانی گردد.

روابط عمومی آبفا در ارزیابی روابط عمومی های  صنعت آب و برق خوش درخشید

پروژه های مسکونی و مسکن های مهر گلبهار گندزدایی و ضدعفونی شد
به منظور پیشگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا،  مشاعات 
از  حدود 33 هزار واحد مسكن مهر و حدود ۷ هزار واحد 
پروژه های انبوه ساز مسكونی،  اماکن عمومی و پارک های 
گلبهار توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار و با همكاری 
حوزه مقاومت بسیج مالک اشتر،  گندزدایی و ضدعفونی شد.
عمران  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت  شهر جدید گلبهار
عمران شهر جدید گلبهار به همراه امام جمعه و فرمانده حوزه 
،  با حضور در پروژه های  مقاومت بسیج مالک اشتر گلبهار
ح ضدعفونی و گندزدایی در  مسكونی از روند نهایی اجرای طر

این شهر بازدید نمودند. 
در این بازدید،  حجت االسالم غالمی امام جمعه گلبهار ضمن 
کرونا  آغاز موج جدید ویروس  گلبهار و  اشاره به موقعیت 
گفت: با توجه به نزدیكی گلبهار به شهر مشهد و جمعیت کثیر 
در حال رفت و آمد،  شرکت عمران شهر جدید گلبهار به عنوان 
ح و حوزه مقاومت بسیج به عنوان مجری  پشتیبان این طر

ح گندزدایی و ضدعفونی مجتمع های  وارد عمل شده و طر
مسكونی بویژه مساکن مهر این شهر جدید را اجرا نمودند.

 امام جمعه گلبهار در ادامه افزود: خدا را شاکریم که بعد از ۲5 
ح توانستیم تمام اماکن عمومی و مشاعات  روز از آغاز این طر
واحدهای مسكن مهر و پروژه های انبوه ساز مسكونی،  اماکن 
عمومی و پارک های گلبهار را گندزدایی و ضدعفونی کنیم. وی 
گلبهار به عنوان  اظهار داشت: شرکت عمران شهر جدید 
پشتیبان شهر در مبارزه با ویروس کرونا،  تاکنون بیش از ۸ 
هزار لیتر آب ژاول خالص تامین نموده و به صورت رایگان در 
اختیار شهرداری،  بسیج،  ادارات و اماکن مورد نیاز قرار داده 

است.
  حجت االسالم غالمی ضمن تقدیر از شرکت عمران و حوزه 
ضدعفونی  ح  طر برگزارکنندگان  عنوان  به  بسیج  مقاومت 
رئیس  گریوانی  از مهندس  بیان نمود:  گلبهار  گندزدایی  و 
هیات  اعضای  همچنین  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
مقاومت  حوزه    ، گلبهار جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیره 

 بسیج مالک اشتر و تمام بسیجیان گلبهار تشكر می کنم. 
ح بعدی مبارزه با ویروس  امام جمعه گلبهار در ادامه به طر
کرونا در شهر جدید گلبهار اشاره کرد و افزود: بزودی همزمان 
با فرا رسیدن موج سرما،  با هدف جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و همچنین آنفلوآنزا،  ۱۰۰ هزار ماسک تهیه شده و در 

اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. 
ح هماهنگی  حجت االسالم غالمی ضمن تقدیر از مجریان طر
بین شرکت عمران و حوزه مقاومت بسیج در راستای دفاع از 
سالمت مردم شهر و مبارزه با ویروس کرونا قابل تقدیر بوده 
و از مهندس هومن گریوانی مدیرعامل شرکت عمران شهر 
ح های مختلف اجرایی  جدید گلبهار به عنوان پشتیبان طر
بویژه موضوعات مبارزه با ویروس کرونا اعم از تهیه ماسک،  
تهیه مواد ضدعفونی و همكاری در توزیع آن ها قدردانی نمود.

با رعایت نكات  امیدوارم مردم عزیز ما  گفت:  پایان  وی در 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بخصوص ماسک زدن و 

شستن دست ها بتوانند بر ویروس کرونا پیروز شوند.

هوشمندسازی 11 هزار تاکسی، طی 18 ماه
از  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
مدت  طی  شهر  سطح  در  تاکسی  ۱۱هزار  هوشمندسازی 

زمان۱۸ ماه خبر داد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی معاونت اقتصادی 
شهرداری مشهد این پروژه که با همكاری بخش خصوصی 
آن  تامین مالی و اجرا خواهد گردید،  در بخش های اصلی 
متمرکز  سیستم  مانیتورینگ،   خ،   نر محاسبه  سیستم 
چندمنظوره،   ارتباطی  سیستم  مدیا،   مالتی  و  افزاری  نرم 
الكترونیک و همچنین بستر  پرداخت  بسترهای مختلف 
شده  بینی  پیش  تبلیغاتی  و  شهروندی  پیام های  پخش 

است.
اقتصادی  معاونت  همت  به  کرد:  عنوان  حاتمی  مهدی 
شهرداری،  سازمان تاکسیرانی شهرداری و سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد پروژه هوشمندسازی 
کیفیت  ارتقای  راستای  در  مشهد  شهرداری  تاکسی های 

خدمات تاکسی های شهری و بهبود فرایند مدیریت و نظارت  
تعریف و در دستور کار قرار گرفت. 

وی افزود: این پروژه که با همكاری بخش خصوصی تامین 
مالی و اجرا خواهد گردید،  در بخش های اصلی آن سیستم 
افزاری  نرم  متمرکز  سیستم  مانیتورینگ،   خ،   نر محاسبه 
بسترهای  چندمنظوره،   ارتباطی  سیستم  مدیا،   مالتی  و 
پخش  بستر  همچنین  و  الكترونیک  پرداخت  مختلف 

پیام های شهروندی و تبلیغاتی پیش بینی شده است. 
مختلف  گونه های  رسانی  خدمات  به  اشاره  ضمن  حاتمی 
تاکسی در سطح شهر مشهد به شهروندان بیان داشت: 
استقرار این سیستم امكان ایجاد توازن مكانی و زمانی در 
نیز بهبود  و  تاکسیرانان  ارتقاء درآمدزایی  سرویس دهی،  
کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز در این حوزه را 
فراهم  خواهد آورد.وی در ادامه گفت: پروژه مذکور با برآورد 
اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال در  مدت زمان ۱۸ ماه تكمیل 

خواهد شد و بر این اساس بیش از ۱۱هزار تاکسی در سطح 
شهر هوشمند سازی می گردد.سرپرست معاونت اقتصادی 
شهرداری مشهد در پایان خاطرنشان کرد: اطالعات مربوط 
به نحوه مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در قالب فراخوان معاونت اقتصادی 
منتشر شده است که اطالعات آن از طریق سایت معاونت 
به آدرس www. Eco.mashhad.ir قابل دسترسی می باشد.


