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عید سعید غدیر خم مبارک باد

اســتاندار خراســان رضوی گفت:  
ایــن خطه بــا توجه بــه ظرفیت های 
گســترده در حوزه های مختلف از پر 
جاذبه ترین استان های کشور در جذب 

سرمای گذار خارجی است.
 علی رضا رشــیدیان  افزود : هدف 
گــذاری ما در حوزه ســرمایه گذاری ، 
جذب ســرمایه گذار داخلی و خارجی 
اســت اما در حوزه داخلــی با توجه به 
اینکه ســرمایه گذاران آورده خود را در 
پروژه های ســرمایه گذاری ،هزینه می 
کنند که این اعتبارات قابل احصا نیست .
وی با ذکــر مثالی افزود : از ابتدای 
امسال یک هزار 980 پروژه با اعتباری 
بالــغ بر 5 هزار و 616 میلیارد تومان به 

بهره برداری رســیده است که به طور 
قطع فقط اعتبارات دولتــی نبوده و از 
ظرفیت ســرمایه گــذاری های بخش 

خصوصی استفاده شده است.
وی با اشاره به ایجاد مشوق های 
تبدیل  و  اقامت  مانند  گذاری  سرمایه 
برای سرمایه گذاران خارجی در  ارز 
بازار ثانویه افزود : در حوزه سرمایه 
گــذاری خارجی طی 5 ماه گذشــته 
بالغ بر 116 میلیون دالر در قالب 19 

طرح جذب شده است .
 وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز 
عنوان کرد : این تغییر قیمت باعث شده 
تا شــاهد افزایش ورود زائران خارجی 
و تکمیــل بیش از 80 درصدی ظرفیت 

هتل ها و مراکز اقامتی باشیم .
اســتاندار با بیــان اینکه طی چند 
مــاه اخیر افزایش ورود گردشــگران 
خارجی به استان را داریم، افزود : دو 
سال قبل روزنامه گاردین مقاله ای را 
علیه مشــهد و زائران این شهر منتشر 
کرد و امــروز با افزایش دوباره ورود 
زائران خارجی و عرب، برخی رسانه 
مطالب  این دســت  از  داخلــی  های 

بازنشر می دهند.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد 
زائران مشــهد به همراه خانواده به این 
شهر سفر می کنند ، اظهار کرد : اکثریت 
نزدیک به مطلق آنها به عشق امام علی 
ابن موســی الرضــا )ع( به این شــهر       

می آیند و طرح این مباحث در شــان 
این شهر و این زائران نیست .

 وی تصریح کرد : کسی که قصد 
ریســک  ؛  زیارت  نه  دارد  دیگــری 
قوانین  که  به کشــوری  باالی ســفر 
شــدید و ســخت گیرانه و مجازات 
های ســخت بــرای رفتارهــای غیر 
اخالقی و خالف عرف و شرع  خود 

دارد را نمی پذیرد..
وی افــزود : این جنــگ تبلیغاتی 
همزمان با افزایش ورود زائران خارجی 
و عرب با هدف  تحریک احساســات 
داخلــی علیــه زائران خارجی شــکل 
گرفته و در این حرکت نقش دشمنان و 
بدخواهان دیده می شود و طرح و نشر 

این مباحث که به نوعی قداســت شهر 
مشهد را تخریب و غیرت جوانان ما را 
علیه زائرانی که زائر ما هستند تحریک 

می کند نمی تواند امری عادی باشد. 
رشــیدیان در ادامــه با اشــاره به 
اولویــت تکمیل پــروژه هــای نیمه 
تمام با اولویــت پروژه های باالی 80 
درصد و دعوت از سرمایه گذار بخش 
خصوصــی برای ورود بــه این حوزه 
گفت : بر اســاس آخریــن بازدید و 
نظارت از پروژه های عمرانی اســتان 
در تیر امسال جاری، متوسط پیشرفت 
فیزیکی4 هزار و 442 پروژه در دست 
اجرا با میانگین تخصیص 45.3 درصد 

اعتبارات حدود 35.3 درصد است.

خراسان رضوی از پر جاذبه ترین استان های کشور در جذب سرمایه گذار خارجی
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

از         مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بهره برداری و کلنگ زنی 9 پروژه آب و فاضالب در 
مشهد در هفته دولت خبر داد و گفت : بابهره برداری از 
این طرح ها بخشی از مشکالت تامین آب وجمع آوری 

فاضالب شهر مشهد مرتفع می شود. 
به گزارش دفتر روابط عمومی آبفا مشهد، مهندس 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  طباطبایی  سیّدعلیرضا 
فاضالب مشهد در این ارتباط اظهار داشت: در هفته 
دولت امسال وبه همت دولت تدبیر وامید 9 پروژه در 
بخش های آب وفاضالب به بهره برداری می رسد 
که 2 پروژه مربوط به طرح های فاضالب با اعتباری 
بالغ بر 571 میلیارد ریال و 7  پروژه نیز با اعتبار494 
میلیارد ریال مربوط به پروژه های آب می باشد که 
سیّدعلیرضاطباطبایی  است.  اجراشده  مشهد  درشهر 
گفت:  فاضالب  بخش  های  پروژه  درخصوص 
چند  طی  مناسبی  بسیار  اقدامات  فاضالب  دربخش 
سال گذشته صورت گرفته که می توان به اجرای 550 
بهره  و  گذشته  سال   2 طی  فاضالب  شبکه  کیلومتر 
برداری از 2 تصفیه خانه مدرن فاضالب اشاره نمود. 
وی در ادامه افزود: بهره برداری از 130 کیلومتر شبکه 
فاضالب درحاشیه شهر مشهدونیز 21 کیلومتر شبکه 
پروژه  ازجمله  مهرگان  فاضالب شهرک  آوری  جمع 
هایی است که درهفته دولت عملیات کلنگ زنی آن 

آغاز می شود.
 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب مشهد درارتباط 
باپروژه های مرتبط با آب نیزافزود: افتتاح مخزن 60 
هزار متر مکعبی ذخیره آب در پهنه A4، حفاری و 
لوله گذاری و برق رسانی 5 حلقه چاه آب شرب، بهره 
برداری از  فاز 1 و 2 )خطوط جمع آوری چاههای 
نبی اکرم )ص( ( پهنه K  به طول 11/5 کیلومتر و 
 A  آغاز عملیات اجرایی فازهای  1 ، 3  در پهنه های
آوری آب  اجرایی خطوط جمع  عملیات  آغاز   ،Lو
چاه ها در پهنه های B و C به اقطار 200م م تا 400 
م م و در نهایت آغاز عملیات احداث ساختمـان اداره 
نگهداری ، بهره برداری و اقدامات اضطراری ناحیه 1 

از پروژه های این حوزه است .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
از اجــرای طرح های ویــژه آبی در جهت 
بهره مندی مستمر و مداوم زائرین و مجاورین 

در استان خراسان رضوی خبر داد .
حسین اسماعیلیان با بیان اینکه  شرکت 
آب و فاضالب اســتان خراسان رضوی با 
بهره گیری از فن آوری های روز در حوزه 
ســخت افزاری و نرم افزاری نســبت به 
پیاده سازی سیستم های مکانیزه مختلف 
 SCADA از جمله،  سامانه مانیتورینگ
در ســتاد مرکزی، به صورت برخط پایش 
وضعیت کمی تاسیســات آب شرب 43 
شــهر اســتان را در حال حاضر انجام می 
دهد ، گفت: به جهت تسهیل و تسریع ارائه 
خدمات به مردم این شرکت طی سال های 
متمادی دستاورد های چشمگیری در سطح 
استان وکشور داشته و طرح های ویژه ای 
را به جهت بهره مندی مستمر و مداوم مردم 
عزیز پیاده سازی و اجرایی نموده است که 
از آن جمله می توان به استقرار سامانه جامع 
خدمات مشترکین در سطح استان اشاره کرد . 

وی افــزود: عالوه بــر بارگزاری 22 
خدمت الکترونیکی برروی ســایت این 
شرکت ، کلیه خدمات قابل ارائه خود را 
به مشترکین عزیز در دفاتر پیشخوان دولت 
ارائه و ترتیبی اتخاذ نموده اســت تا برای 
اولین بار در سطح کشــور و در راستای 
صیانت از حقوق شهروندی ، اهداف طرح 
تکریم و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و 
همچنین به منظور کاهش ترددهای شهری 
و مراجعات مکرر با استفاده 100 درصدی 
از ظرفیت های کارشناسان و متخصصین 
داخلی خود  سامانه ارائه خدمات یکپارچه 
مشترکین در سطح 73 شهر تحت پوشش 

را ایجاد و راه اندازی نماید. 
اسماعلیان تصریح کرد:  برای اولین بار 
در کشور طرح خود اظهاری قرائت کنتور 
آب توسط مشترکین را ابتدا در شهر فریمان 
به عنوان پایلوت کشوری اجرا نموده تا به 
مرور در تمام شهرهای استان به استثنا شهر 
مقدس مشهد پیاده سازی و اجرا نماید که 
از مهمترین مزایای آن می توان به مدیریت 

مصرف آب توسط مشترکین و  ساده سازی 
و افزایش  بهره وری اشاره کرد .یکی دیگر 
از اقدامات مهم این شرکت  راه اندازی نرم 
افزار اندرویدی قرائت کنتور میباشد  که با 
 pda-pos نصب بر روی دســتگاه های
امکان مشــاهده و قرائت کنتور و صدور 
صورت حساب و پرداخت از طریق کارت 
بانکی به صورت آنالین و در همان لحظه و 
در محل را میسر می نماید. اهداف اجرای 
این طرح بهره مندی بیشــتر مشــتریان از 
خدمات الکترونیکی و باال بردن توان نظارتی 
و برنامه ریزی بر روی کار ماموران قرائت 
و نحوه نظارت مشــترکین محترم و اعمال 
روش های بهینه ســازی مدیریت مصرف 
است. اجرای طرح های بزرگ آبرسانی به 
شهرهای تربت حیدریه، تربت جام، گناباد، 
درگز، نیشــابور، سبزوار، خلیل آباد، فیض 
آباد، بردسکن،  باخرز، گلبهار، تایباد، خواف، 
چناران، طرقبه، شــاندیز، قوچان و جنگل 
،آغاز عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب 
در شهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه 

، تایباد، تربت جام، قوچان، طرقبه ، شاندیز، 
گناباد، بیدخت و گلبهار

- احداث تصفیه خانه های فاضالب 
در شهرهای ســبزوار، نیشــابور، تربت 
حیدریــه و گلبهار و پکیــج های تصفیه 
فاضالب در شــهرهای طرقبه، شاندیز و 
گناباد مجموعا با ظرفیــت 62 هزار متر 

مکعب در شبانه روز 
- در راستای تامین آب شرب پایدار 
شهرهای استان در حال حاضر 110 پروژه 
فعال در سطح شهرهای استان و با تجهیز 
مالی بیش از یک هــزار میلیارد ریال در 
حال اجرا می باشد که از جمله مهمترین 
پروژه های آبرســانی می تــوان به طرح 
های آبرسانی تربت حیدریه – نیشابور- 
ســبزوار- ســرخس ، طرقبه- شاندیز – 

ششتمد- گناباد  اشاره نمود.
با  مهمترین راهبردهایی که همزمان 
اجرای پروژه های تامین آب در راستای 
ســازگاری با شــرایط کم آبی اســتان 

بایستی مورد توجه قرار گیرد: 

- جداســازی آب فضای ســبز از 
شرب در شهرهای استان

- جداســازی آب شرب از بهداشت 
در شــهرهایی که در آینده با مشکالت 

کیفی آب مواجه خواهند شد.  
- توسعه شــبکه های فاضالب در 
شهرهای استان و بازچرخانی و استفاده 

مجدد از پساب 
- احداث و بهره وری از تاسیسات و 
اجرای طرح های کاهش هدر رفت آب 

- اعمال برنامه های مدیریت مصرف 
و تعدیل مصرف مشــترکین از 120 لیتر 
سرانه مصرف خانگی به حدود 80   لیتر 

در شبانه روز   
 بدیهی است فائق آمدن بر چالشها 
و نیــل به اهداف خدمتگزاران مردم در 
شــرکت آب و فاضالب استان  میسر 
نمی باشــد مگــر اینکه هر کــدام از  
شهروندان گرامی  با استفاده درست از 
منابع آبی و مصرف بــه اندازه نیاز در 

حفظ منابع آبی موثر باشند. 

طرح های ویژه آبی در راستای خدمت رسانی مستمر به مشترکین آبی 

همزمان با فرا رسیدن هفته دولت ؛
بهره برداری و کلنگ زنی  9 پروژه 

سال ها یکی پس از دیگری در حال گذر است آب و فاضالب در مشهد
و بسیاری از انسان های خردمند تالش کردند تا 
در طول گذر زمان برای خود میراثی ارزشمند به 
جای گذاشته تا بتوانند سودی به خود و دیگران 

در طول زمان رسانند. 
انسان های خیر و توانمند بسیار تالش داشته تا 
با چشم بستن از این عالم فانی نام و یادشان از بین 
با نیکی و خوبی به دیگران هر روزه  نرود، بلکه 
خیراتی را در پرونده اعمال خویش به جای گذارند.
ائمه  از  بسیاری  منش  زندگی  سبک  این 
پیروی  با  که  بوده  مختلف  دوران  در  اطهار)ع( 
زمره  در  را  خویش  نام  نیز  ما  می توانیم  آنان  از 
انسان های نیکو مقام و واالی زمانه جاودان سازیم. 
حرم مطهر رضوی چشمه ای از بهشت است 
که نسیمش به روح بشر جان می دهد و خواندن 
زنده  را  آدمی  جان  سرایش  و  صحن  در  قرآن 
الهی  آیات  یکایک  در  اندیشه  و  تدبر  می کند، 
موجب می شود تا بشر از هر آنچه که او را لغزانده، 
رهایی یابد و طعم شیرین نجات از روزمرگی ها و 

سختی های دوران را احساس کند.
»صاحب دیوان«

منشان  نیکو  و  این خردمندان  از جمله  یکی 
 1310 سال  در  که  است  خان«  فتحعلی  »میرزا 
برای  را  خویش  مزارع  و  امالک  قمری  هجری 

آستان قدس رضوی وقف کرده است.
موارد موقوفاتی ایشان شامل: تمام اعیان یک 
حاشیه ی  در  دکان  باب   12 کاروان سرا،  دربند 
دربند  یک  از  مشاع  ثلث  یک  و  علیا  خیابان 
و همچنین  در کوچه چهارباغ مشهد  کاروان سرا 

تمام هفت سهم و طاق از مدار 10 سهم مزرعه 
انابد کاشمر است که ایشان برای بارگاه ملکوتی 

رضوی وقف کرده اند.
در مصارف موقوفاتی این موقوفه موارد متعددی 
»حق التولیه«،  به  می توان  میان  آن  از  که  بیان شده 
مطهر  حرم  سوخت  و  »روشنایی  »حق النظاره«، 
رضوی«، »خدام«، »اعیاد«، »حفاظ و مقابر خانوادگی 

واقفان« و »اوالد و ذوی االرحام« اشاره کرد.
پس  ساله  هر  واقف  توضیحات  براساس 
حق التولیه،  جمله:  از  مختلف  مخارج  کسر  از 
حق النظاره مابقی برای صرف مخارج روضه خوانی 
در شب های  سیدالشهداء  تعزیه داری حضرت  و 

دوشنبه و جمعه هر هفته بایستی صرف شود.
قرآن خوانی صبحگاهی

تا  ابتدا  از  قرآن  قرائت  معنای  به  قرآن،  ختم 
قرآن  ختم  برای  اسالمی  فرهنگ  در  انتهاست؛ 
فضائل و اثرات معنوی و مادی بسیاری برشمرده 
شده و از جمله مواقع استجابت و قبولی دعا، پس 
از ختم قرآن است، از این رو ختم قرآن، گروهی 

نیز صورت می پذیرد.

از جمله دیگر مراسم مربوط به این موقوفه 
قرآن خوانی صبحگاهی توسط 8 قاری است که 
در رواق دارالزهد هر روزه انجام می  شود؛ این 
مراسم در ساعت 8 صبح برپا شده که هر کدام 
الهی  از آیات  از قاریان روزانه یک جزء قرآن 

را تالوت می کنند.
برپا  این مراسم از سال 1310 هجری قمری 
شده و هم اکنون 129 سال از قدمت اجرای این 
موقوفه می گذرد و به این ترتیب تا کنون حدود 
»میرزا  مرحوم  برای  قرآن  ختم   384 و  هزار   12
حرم  در  دیوان«  به صاحب  ملقب  خان  فتحعلی 

مطهر رضوی انجام شده است.
گزارش: سمانه عیدی کاخکی

موقوفه »صاحب دیوان« و 12 هزار و 384 ختم قرآن

ــهد  ــهری مش ــرکت قطارش ــل ش مدیرعام
ــط دو  ــد خ ــن جدی ــدس از ورود 10 واگ مق
متــرو شــامل دو قطــار کامــل تــا پایــان هفتــه 

ــر داد. ــه مشــهد خب جــاری ب
ــن  ــه 5 واگ ــان اینک ــا بی ــوش کیامرزب کیان
ــن  ــز ای ــد نی ــن جدی ــته و 5 واگ ــه گذش هفت
هفتــه وارد مشــهد خواهــد شــد، افــزود: 
بــا ورود ایــن 10 واگــن مجمــوع تعــداد 
واگن هــای خــط دو متــرو بــه 60 واگــن 
ــید.  ــد رس ــه خواه ــار 5 واگن ــامل 12 قط ش
وی گفــت: بــا برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده 5 واگــن دیگــر از مجمــوع 100 واگــن 

ــز  ــرو نی ــط دو مت ــرای خ ــده ب ــداری ش خری
ــود و  ــهد می ش ــهریور وارد مش ــان ش ــا پای ت
تعــداد قطارهــا بــه ســیزده قطــار افزایــش پیــدا 
خواهــد کــرد؛ همچنیــن قطــار چهاردهــم نیــز 
ــاژ در تهــران اســت اوایــل  کــه در حــال مونت

ــل می شــود. ــه مشــهد منتق ــده ب ــاه آین م
ــده از  ــی مان ــن باق ــه 30 واگ ــرز ب  کیام
ــرد:  ــار ک ــاره و اظه ــن اش ــوع 100 واگ مجم
ایــن واگن هــا نیــز در تهــران در مرحلــه 
رنــگ آمیــزی قــرار دارنــد کــه پــس از مونتــاژ 
ــتاده  ــهد فرس ــه مش ــده ب ــاه آین ــرف 2-3 م ظ

ــد. ــد ش خواهن

ــهد  ــهری مش ــرکت قطارش ــل ش  مدیرعام
 98 مبلــغ  بــه  واگــن   100 کل  داد:  ادامــه 
ــزار  ــن 980 ه ــر واگ ــی ه ــورو یعن ــون ی میلی
یــورو خریــداری شــده اســت کــه 200 هــزار 
یــورو کمتــر از واگن هــای مشــابه خــود بــوده 
ــهرداری  ــوب ش ــدام خ ــن اق ــه ای ــت ک اس
مشــهد در زمــان مناســب باعــث شــد دچــار 
ــوص  ــویم. وی درخص ــای ارزی نش چالش ه
ــز  ــهد نی ــروی مش ــط دو مت ــه خ ــرای ادام اج
ــا  ــن اســت کــه ت ــا ای ــزود: تمــام تــالش م اف
پایــان ســال مســافرگیری ایــن خــط تــا بلــوار 

ــود. ــروزی انجــام ش پی

ورود 10 واگن جدید خط 2 مترو به مشهد
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جلسه پرسش و پاسخ مردمی با 
حضور اعضای شرکت عمران شهر 

جدید گلبهار برگزار شد
پرسنل  و  معاونین  دولت،  هفته  مناسبت  به 
جلسه  در  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت 

پرسش و پاسخ مردمی شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر 
شرکت  این  اجرایی  و  فنی  معاون  گلبهار،  جدید 
این  پاسخ که در جمع مردم  در جلسه پرسش و 
شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه اولویت اول  این 
شرکت طی دو سال گذشته با توجه به تعداد مسکن 
گلبهار  در  جمعیت  افزون  روز  رشد  و  مهر  های 
از  گفت:  است،  بوده  آموزشی  فضاهای  احداث 
ابتدای ایجاد مسکن های مهر 17 واحد آموزشی 
با هزینه این شرکت و حدود 8 واحد دیگر نیز به 
صورت مشارکتی با اداره نوسازی و تجهیزمدارس 

احداث کرده است.
جواد فدایی خاطرنشان کرد:  با توجه به در 
حال احداث بودن 6 فضای آموزشی توسط اداره 
میلیارد   2 کل نوسازی و تجهیزمدارس و کمک 
حاضر  حال  در  گلبهار  عمران  شرکت  تومانی 
تعداد  با  شده  احداث  آموزشی  فضاهای  میزان 

ساکنین این شهر برابری می کند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف و برنامه های 
این شرکت برای اوقات فراغت جوانان در این شهر 
احداث زمین های ورزشی روباز بوده است، افزود: 
در دو سال گذشته 12 زمین در محالت مختلف 
اجرایی شده و 4 زمین دیگر نیز در هفته دولت به 

بهره برداری خواهد رسید.
فضاهای  احداث  خصوص  در  همچنین  وی 
مذهبی و پارک ها در شهر جدید گلبهار نیز اذعان کرد: 
بهره برداری از مسجد و پارک محله 11 به مناسبت 

هفته دولت از جمله اقدامات انجام شده است.
که  محله 17  مسجد  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
پارک  همچنین  و  شده  شروع  آن  احداث  روند 
موضوعی  محله 19 در سال آینده بهره برداری شود.
معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید 
گلبهار با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته 76 هزار 
متر مربع پیاده روسازی با اعتبار 14 میلیارد تومان در 
مسکن های مهر و تعاونی ها انجام شده است، گفت: 
360 هزار متر مربع از معابر خیابان های اصلی و 
فرعی آسفالت شده است که مهم ترین آن ها اجرای 

الین دوم بلوار امام خمینی می باشد.
معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر 
جدید گلبهار نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اهم 
فعالیت های انجام شده حوزه مسکن گفت: بهمن سال 
گذشته 1200 واحد مسکن مهر افتتاح شد و امسال نیز 

880 واحد نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
گلبهار  شهروندان  جلسه  در  است  ذکر  شایان 
موضوعاتی را در خصوص واحدهای مسکن مهر، 
آسفالت، احداث مساجد، فضاهای ورزشی و آموزشی 

و همچنین پارک ها و مترو بیان کردند.

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته و نهمین نمایشگاه صنایع 
دستی از 11 الی 15 شهریور در محل نمایشگاههای 

بین المللی مشهد برگزار می شود.
ابوالفضــل مکرمی فر در نشســتي مطبوعاتي 
گفت: نمایشــگاه بین المللی گردشگری در واقع 
پــس از یک دهه توقف دوبــاره از تاریخ 11 الی 
15 شــهریور برگزار خواهد شــد، این نمایشگاه 
تجلی ایران خواهد بود و خراسان رضوی با تمام 
توانش در صدد است ظرفیت های گردشگری را 
ارائــه بدهد، در این نمایشــگاه از تمام گروههای 
هتل های مشــهور، دفاتر خدمات ســفر استان و 
کشور، ایرالین های خارجی و داخلی، شهرداری 
ها، ســرمایه گذاران خارجی مقیم، شــرکت های 

تجهیزات هتلداری حضور خواهند داشت.

وي با اشاره به برگزاری همایش استارت آپها از 
7 الی 9 شهریور عنوان کرد: امیدواریم این نمایشگاه 
مورد اســتقبال زائران و مجاوران قرار بگیرد چرا که 
یکی از منحصر بفردترین نمایشگاههایی است که تا 

کنون برگزار شده است.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری افــزود: هدف از برگــزاری این 
نمایشگاه این است که ظرفیت ها و قابلیت های 
اســتان را معرفی کنیم و فرصت های ســرمایه 
گــذاری را در عرصــه توســعه زیرســاختهای 

نماییم. فراهم  گردشگری 
مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی مشهد در این 
نشست گفت: تا کنون بیش از 200 غرفه واگذار شده 
همچنین240 شرکت کننده در این نمایشگاه داریم که 
قطعا همچنان با جذب و واگذاری غرفه ها در تعداد 

شرکت کنندگان تغییرات خواهیم داشت.

برگزاري پانزدهمین نمایشگاه بین المللي گردشگري  و صنایع وابسته

سازمان  گذاری  سرمایه  و  ریزی  برنامه  معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد؛

آمادگی افتتاح 15 پروژه صنعتی  
و معدنی در هفته دولت

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
هفته  در  استان  در  معدنی  و  صنعتی  پروژه   15
و  ریال  میلیارد   3669 بر  بالغ  اعتباری  با  دولت، 

اشتغال 1710 نفر، آماده افتتاح است.
صنعت،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آژیر  آزاده  رضوی،  خراسان  تجارت  و  معدن 
زمرد  رنگرزی  شامل  ها  پروژه  این  اظهارداشت: 
مشهد با ظرفیت تولید 5040 تن نخ فرش ماشینی 

اشتغال  اعتبار هزینه شده و  ریال  میلیارد  با 460 
تولید  با ظرفیت  ابریشم  تندیس  نفر، کاشی   200
انواع کاشی و  مربع  متر  میلیون و 500 هزار   12
ریال  میلیارد   1800 با  دیواری  و  کف  سرامیک 
اعتبار هزینه شده و اشتغال 500 نفر، ساینا شهد 
سیمرغ با ظرفیت تولید 21000 تن کیک و کلوچه 
میلیارد  اعتبار هزینه شده 400  با  و  بیسکویت  و 
با  توس  صبا  سرزمین  نفر،   140 اشتغال  و  ریال 
فلزی  تجهیزات  انواع  تن   10000 تولید  ظرفیت 
)پارتیشن،قفسه، رابیتس، درب و پنجره( با اعتبار 
هزینه شده 0.633 میلیارد ریال و اشتغال 30 نفر، 
تولید 3  با ظرفیت  دارو طوس  آرمان  داروسازی 
میلیون و 500 هزار عدد انواع دارو با منشاء گیاهی 
با اعتبار هزینه شده 58.4 میلیارد ریال و اشتغال 

50 نفر می باشد.
اسپادانا  تجارت  صبا  همچنین  افزود:  وی 

نوشیدنی  پودر  انواع  تن   900 تولید  ظرفیت  با 
 24.57 شده  هزینه  اعتبار  با  غذایی  مکمل  و 
پلیمر  بهبود  نفر،   45 اشتغال  و  ریال  میلیارد 
آرمان توس )توسعه( با ظرفیت تولید 400 تن 
 6 هزینه شده  اعتبار  و  پالستیکی  انواع ظروف 
نفر، مهدی همدانی   55 اشتغال  و  ریال  میلیارد 
عدد  30هزار  تولید  ظرفیت  با  رنگ(  )چوب 
هزینه  اعتبار  و  اداری  و  خانگی  مبلمان  انواع 
نفر،   150 اشتغال  و  ریال  میلیارد   80 شده 
تولید  ظرفیت  با  خراسان  کات  توس  صنایع 
اعتبار  و  برق  پست  سوئیچرهای  انواع  تن   50
 80 اشتغال  و  ریال  میلیارد   150 شده  هزینه 
نفر، سارینا سرام گناباد با ظرفیت تولید 1200 
شده  هزینه  اعتبار  و  چینی  بهداشتی  لوازم  تن 
دیگر  از  نفر   80 اشتغال  و  ریال  میلیارد   24
باشد. این هفته می  افتتاح در  قابل  پروژه های 

قابل  های  پروژه  دیگر  کرد:  تصریح  آژیر 
ظرفیت  با  پاسارگاد  کاوان  دلکن  شامل  افتتاح 
اعتبار هزینه  تولید 800 هزارتن کنسانتره آهن و 
نفر، شیشه  اشتغال 70  و  ریال  میلیارد  شده 230 
طلیعه جاودان خراسان با ظرفیت تولید 5500 تن 
انواع شیشه های عایق و ضدگلوله و اعتبار هزینه 
شیشه  نفر،   65 اشتغال  و  ریال  181میلیارد  شده 
ماندگار بلور شیشه خراسان با ظرفیت تولید 800 
اعتبار هزینه شده  و  نشکن ساختمانی  تن شیشه 
43 میلیارد ریال و اشتغال 50 نفر، یکتا الیاف شرق 
با ظرفیت تولید 8500 تن الیاف استیپل پلی استر 
اشتغال  و  ریال  میلیارد  اعتبار هزینه شده 142  و 
با  گناباد  مهدیس  سفید  مقوای  تولید  و  نفر   150
ظرفیت تولید 3000 تن شانه مقوایی تخم مرغ و 
میوه جات و اعتبار هزینه شده 70میلیارد ریال و 

اشتغال 45 نفر می باشد.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 
رضــوی گفــت: برنامــه محــوری و اصلــی 
جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی در جهــت 

ــت. ــتر آب اس ــه بیش ــره وری هرچ به
ــي  ــت مطبوعات ــي در نشس ــي مزروع مجتب
اظهــار کــرد: برنامــه محــوری و اصلــی جهــاد 
کشــاورزی خراســان رضــوی در جهــت بهــره 
وری هرچــه بیشــتر آب اســت، افزایــش تولیــد 
ــت  ــوی کش ــالح الگ ــه ای، اص ــت گلخان کش
و اجــرای ســامانه هــای نویــن آبیــاری از 
ــورد توجــه  ــه بســیار م ــی باشــد ک ــواردی م م
در  نیــز  آن  اجــرای  و  باشــد  مــی  دولــت 

ــت. ــوده اس ــوی ب ــان رض خراس
مزروعــی تصریــح کــرد: خراســان رضــوی 
در زمینــه اجــرای ســامانه نویــن آبیــاری رتبــه 
نخســت کشــور را دارد. اجــرای ســامانه هــای 
نویــن آبیــاری در ایــن اســتان بــه عنــوان یکــی 
از اولویتهــای مــورد نظــر در بخــش کشــاورزی 
ــار و  ــق آن آث ــی شــود و اجــرای موف ــال م دنب
ــرای منطقــه داشــته اســت. ــی ب ــرکات فراوان ب

وی اضافــه داشــت: در مجمــوع 350 هــزار 
ــیوه  ــرای ش ــرای اج ــتعد ب ــن مس ــار زمی هکت
هــای نویــن آبیــاری در خراســان رضــوی 
وجــود دارد کــه تاکنــون 150 هــزار هکتــار آن 
ــاری شــده  ــن آبی ــای نوی ــه ســامانه ه ــز ب مجه
ــا  ــن مســاحت ب ــار از ای ــزار هکت اســت. 56 ه
حمایــت دولــت تدبیــر از ســال 1392 تاکنــون 

ــق شــده اســت. محق
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 

پنــج  طــول  در  گفــت:  رضــوی  خراســان 
ــادل  ــد مع ــر و امی ــت تدبی ــت دول ــال فعالی س
ــرای  ــه اج ــت در زمین ــدت فعالی ــام م ــا تم ب
ــرای  ــاهد اج ــاری ش ــن آبی ــای نوی ــامانه ه س
بــوده  اســتان  از  بخــش  ایــن  در  پــروژه 
دیگــر  هکتــار  هــزار   200 اینــک  ایم.هــم 
قابلیــت  رضــوی  خراســان  کشــتزارهای  از 

دارد. را  آبیــاری  نویــن  ســامانه  اجــرای 
وي بیــان کــرد: ســطح کشــت گلخانــه 
ــاز  ــان آغ ــوی از زم ــان رض ــز در خراس ای نی
ــه  ــون س ــد تاکن ــر و امی ــت تدبی ــت دول فعالی
ــال 1392  ــطح س ــن س ــت. ای ــده اس ــر ش براب
ــه  ــون ب ــم اکن ــه ه ــود ک ــار ب ــادل 118 هکت مع
ــت. ــه اس ــش یافت ــار افزای ــش از 365 هکت بی
ــار  مزروعــي افــزود: حــدود 84 هــزار هکت
در خراســان رضــوی زیــر کشــت زعفــران 
ــه  ــته ک ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــرار دارد ک ق
ــی  ــی نشــان م ــش مطلوب ــود افزای ــار ب 78 هکت
ــان  ــردار در خراس ــره ب ــزار به ــد. 138 ه ده

ــران  ــد زعف ــت و تولی ــه کش ــوی در زمین رض
فعالیــت دارنــد. حــدود 800 هــزار نفــر در 
ایــن اســتان بــه صــورت مســتقیم درگیــر امــور 
مربــوط بــه کشــت، تولیــد و برداشــت زعفــران 

ــتند هس
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس      
خراســان رضــوی گفــت: راه انــدازی صنــدوق 
تخصصــی زعفــران بــا هــدف حمایــت از 

زعفرانــکاران در ایــن اســتان قطعــی شــد.
معــاون  نشســت  در  کــرد:  اعــالم  وي 
ــازمان  ــس س ــاورزی و رئی ــاد کش ــر جه وزی
خراســان  اســتاندار  بــا  روســتایی  تعــاون 
ــورد  ــدوق م ــن صن ــدازی ای ــوی راه ان رض

موافقــت قــرار گرفــت.
صندوقهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وي 
تخصصــی اعتبــاری بــا مشــارکت دولــت 
مــی  انــدازی  راه  خصوصــی  بخــش  و 
ــن چارچــوب پیشــنهاد  ــزود: در ای شــوند، اف
ســوی  از  ریــال  میلیــارد   400 تخصیــص 
مشــارکت  میــزان  همیــن  بــه  و  دولــت 
بخــش خصوصــی نیــز داده شــده اســت.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
خراســان رضــوی عنــوان کــرد: بــا راه انــدازی 
حمایتهــای  زعفــران،  تخصصــی  صنــدوق 
ملــی از زعفرانــکاران و خریــد و صــادرات 
مــی  بهتــری  نظــم  دچــار  محصــول  ایــن 
ــا حمایــت معــاون وزیــر و  شــود، ایــن مهــم ب
رئیــس ســازمان تعــاون روســتایی وارد مرحلــه 

ــت. ــده اس ــی ش اجرای

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

برنامه  ی محوری و اصلی جهاد کشاورزی استان  بهره وری بیشتر آب است
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ای دل ز والیت علی شادی کن
احساس غرور و فخر و آزادی کن
با دسته گلی پر از درود و صلوات
از روز غدیر و شادی اش یادی کن

پوشش  جهت  دقیقه   60 مدت  به  والیت  عید  برنامه 
جشن های عید غدیر در حرم رضوی با آیتم های مختلفی 
زائران و مجاوران  از  همچون شعرخوانی، مداحی، گزارش 
از سطح  شاد  تصاویر  و  تصویری  های  کلیپ  مطهر،  حرم 
حضور  و  سادات  با  گفتگو  مطهر،  حرم  چراغانی  و  شهر 
والیت  جایگاه  و  غدیر  واقعه  تبیین  و  مذهبی  کارشناسان 
و امامت در فرهنگ اسالمی به تهیه کنندگی علی محمد 

برنامه سیدروح اهلل حیدری  این  پور  وکارگردان  کاظمیان 
،تصویربردارهادی شرق ،علی خیابانی،سیدمصطفی موسوی 
رجایی  محمد  ومجری  کدخدا  علی  برنامه  صدابرداراین  و 

می باشد.
ضبط سخنرانی های عید غدیر و پوشش جشن ها و مراسم 
های مردمی سطح شهر به تهیه کنندگی علی محمد کاظمیان پور 

و پوشش در برنامه های روتین نظیر صبح خراسانی.

برنامه های عید غدیر
سیمای خراسان رضوی

رویش یا همان رونق یکپارچه شهر عنوان مجموعه 
فراخوان هایی است که با هدف شناسایی و حمایت از فرصت 
ها و پروژه های سرمایه گذاری نوین توسط اداره سرمایه 
گذاری های نوین معاونت اقتصادی شهرداری مشهد برنامه 

ریزی شده است.
از  گذاری  سرمایه  های  مکان  و  موضوعات  در  تنوع 
ویژگی های »رویش« بوده و در بازه های زمانی تعیین شده 

اطالع رسانی خواهد شد.
خصوص  در  نوین،  های  گذاری  سرمایه  اداره  رئیس 
فراخوان شناسایی و حمایت از فرصت ها و پروژه های سرمایه 
گذاری نوین و رویدادهای کسب و کار در گلستان کتاب مشهد 
مجموعه  آغاز  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  در  گفت: 
فراخوان های رویش را از فعالیت فرهنگی اقتصادی شروع 

کردیم.
محوطه گلستان کتاب )واقع در حدفاصل خیابان دانشگاه 
و چهارراه دکترا( به عنوان اولین مکان پیشنهادی جهت 
تعریف و اجرای فرصت های سرمایه گذاری نوین با اولویت 

فرهنگی - اقتصادی در قالب فراخوان اطالع رسانی شد.
ایجاد فضای سرزنده ی شهری جهت افزایش تعامالت 
اجتماعی، با زنده سازی فضای فرهنگی موجود با رویکرد 
تفریحی - سرگرمی و فعالیت های رونق بخش اقتصادی 
سازگار با بافت محیط اطراف از مهمترین اهدافی است که در 

این طرح به دنبال تحقق آن هستیم.
برای ارزیابی طرح ها، شاخص های فرهنگی،اقتصادی، 

فنی، اجرایی و برندینگ در نظر گرفته شده است.

شروع »رویش«
 این بار از گلستان کتاب

)ع(،  علی  حضرت  منظر  از  زندگی  سبک 
امام  خطبه ها و گفته ها، شرح خطبه غدیریه 
عید  در  زیارت  رادیو  های  برنامه  از  رضا)ع(، 

غدیر خم هستند.
حضرت  منظر  از  زندگی  سبک  برنامه 
شود.  می  پخش  دقیقه   ۱0 مدت  به  علی)ع( 
نمایش بخشی از زندگی حضرت علی و استنتاج 

اخالقی آن بخش مهم این برنامه است.
همچنین برنامه خطبه ها و گفته ها که به 

صورت روایی اجرا می شود .انتخاب یک خطبه 
به  که  است  علی)ع(  از حضرت  یا یک حکمت 
برنامه  و  شود  می  خوانده  داستان  یک  صورت 
شرح خطبه غدیریه امام رضا )ع( به گفتگو با دکتر 
رفیعی و دکتر باغستانی و پخش قسمتی از بخش 

های دکتر فاطمی نیا پرداخته می شود.
گفتنی است تمام این برنامه ها به مدت ۱0 
دقیقه و به تهیه کنندگی مسعود فرزین ومحسن 

مقدم تولید می شود.

ویژه برنامه های رادیو زیارت در عید غدیرخم

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان اظهار 
داشت: در هفته دولت سال جاری  9پروژه  برق منطقه 

ای خراسان آماده بهره برداری است.
با  ها  پروژه  این  کرد:  تصریح  زاده  متولی  حسن 
6پروژه  شامل   ، ریال  میلیارد   684 بر  بالغ  ای  هزینه 
مربوط به پست و 3پروژه مربوط به تونل و خطوط انتقال 

برق، احداث شده است.
اطمینان  قابلیت  افزایش  ساخت:  خاطرنشان  وی 
 ، شبکه  در  مانور  قابلیت  افزایش   ، شبکه  پایداری  و 
برق رسانی به مشترکان و کاهش تلفات انرژی ازجمله 

مهم ترین اهداف اجرای این پروژه ها است.
جاری،  سال  دولت  هفته  در  است  ذکر  شایان 
آغازعملیات اجرایی 7 پروژه مربوط به پست و خطوط 
انتقال برق این شرکت با اعتباری بالغ بر 9۱0 میلیارد 

ریال انجام خواهد شد.

بهره برداری از 9 پروژه 
همزمان با هفته دولت

  در برق منطقه خراسان 


