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آب و فاضالب مشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد بیان کرد:

برخورد با انشعابات غیرمجاز آب تشدید میشود

بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب مشـهد از سـال گذشـته بـا هماهنگیهـای خوبـی کـه از طریـق دسـتگاههای نظارتـی و قضایـی صـورت گرفتـه ،اقدامـات گسـترده ای در
حـوزه تعییـن تکلیـف انشـعابات غیرمجـاز انجـام شـده و درواقـع تشـدید برخـورد بـا ایـن انشـعابات و پیگیـری بـرای صـدور احـکام سـخت تـر در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت .بـه
گـزارش روابـط عمومـی آبفـا مشـهد ،مهنـدس حسـین اسـماعیلیان بـا بیـان اینکـه عمـده منابع تامین آب شـرب شـهر مشـهد و روسـتاهای این شـهر از مناطـق دوردسـت تامین
یهـا و سـاخت و سـازهای
میشـود افـزود :شـبکههای انتقـال آب مشـهد بـه طـول  1500کیلومتـر عمدتـا از مسـیرهایی عبـور میکنـد کـه تغییـر کاربر 
ً
غیرمجـاز وجـود دارد و بعضـا صاحبـان برخـی بـاغ ویالهـا بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز خـود اقـدام بـه تعـدی بـه شـبکههای آبرسـانی میکننـد.
وی ادامـه داد :برداشـت غیرمجـاز و غیرقانونـی آب علاوه بـر تخریـب تاسیسـات ،بـه خطـر افتـادن شـرایط بهداشـتی و آ لـوده شـدن آب را نیـز بـه
یشـوند .بـر همیـن
دنبـال دارد و حتـی موجـب اختلال در آبرسـانی میشـود بـه طوریکـه مناطـق گسـتردهای از شـهر بـا کـم آبـی و بـی آبـی مواجـه م 
اسـاس و بـا توجـه بـه اثرات مخرب انشـعابات غیرمجاز  ،افزایش اقدامـات در خصوص مقابله با این پدیده که نوعی آب دزدی محسـوب میشـود
در دسـتور کار ایـن شـرکت قـرار گرفتـه و در حـال حاضـر اینگونـه نیسـت کـه جهـت برخـورد بـا انشـعاب غیرمجـاز صرفـا بـه یـک جریمـه مالـی
اکتفـا شـود ،بلکـه دسـتگاه قضایـی هـم جرایـم قانونـی باالتـری در نظـر گرفتـه شـده و احـکام شـدیدتری هـم در ایـن خصـوص صـادر
میشـود کـه حتـی میتوانـد منجـر بـه حبـس فـرد خاطـی گـردد .مهنـدس اسـماعیلیان تصریـح کـرد :در سـال  1400بالـغ بـر  10هـزار و
 400فقـره انشـعاب غیرمجـاز تعییـن تکلیـف شـد و امسـال هـم ایـن موضـوع بـه طـور جـد پیگیـری میشـود .مدیرعامـل شـرکت
آب و فاضلاب مشـهد خاطرنشـان کـرد :مـا در مسـیر خطـوط انتقـال آب ،هیـچ گونـه انشـعاب مجـازی نداریـم و مالـکان جدیـد
الزم اسـت حتمـا وضعیـت انشـعاب آب ملـک خـود را جهـت قانونـی بـودن اسـتعالم نمایند چـرا که گاهـی اوقات افراد نسـبت
بـه انشـعاب غیرمجـاز ملکـی کـه بـه تازگـی خریـده انـد اظهـار بـی اطالعـی مینماینـد و از طرفـی بعـد از شناسـایی انشـعاب
غیرمجـاز و ارجـاع بـه مراجـع قضایـی ،حکمـی کـه صـادر میشـود قطعـی اسـت؛ لـذا از مالکینـی کـه امالکشـان در مسـیر
شـبکههای آب قـرار دارد تقاضـا میشـود نسـبت بـه خوداظهـاری در خصـوص انشـعاب آب ملـک خـود اقـدام نماینـد.
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اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر استانخراسانرضوی

راهاندازی  ۱۱مرکز رشد و فناوری به همت سپاه امام رضا (ع)
معاون علمی ،پژوهشی سپاه امام رضا(ع) گفت :تاکنون  ۱۱مرکز
رشد و نوآوری با هدف تولید محصوالت نوآور و فناور و نیز
اشتغالزایی و تولید ثروت توسط این نهاد در استان خراسان
رضوی راهاندازی شده است.

مدیربهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی:
پیگیری تلفنی مراحل نصب انشعاب و توسعه شبکه گاز
در سامانه  1594ممکن شد
مدیر بهرهبرداری شرکت گاز خراسان رضوی از
امکان پیگیری تلفنی مراحل نصب انشعاب
و توسعه شبکه گاز در سامانه  1594مرکز
خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی این
شرکت خبر داد .فرشید دشتی اظهار کرد :با
راهاندازی این سامانه متقاضیان درخواست
انشعاب و توسعه شبکه گاز میتوانند از طریق
تلفن  1594و فشردن کلید  6و شماره گیری
کدرهگیری یا شماره درخواست پیامک شده
به متقاضی نسبت به اطالع از آخرین وضعیت
درخواست خود اقدام کنند.
فرشید دشتی افزود :این سامانه برای
نخستین بار توسط شرکت گاز استان خراسان
رضوی در بین همه شرکتهای گاز استانی
کشور طراحی شده و در این مرحله قابلیت
ارائه خدمات به یک میلیون و  400هزار مشترک
در شهر مشهد مقدس را دارد.

به گفته دشتی ،تسریع در پاسخگویی به
متقاضیان ،کاهش نوبت انتظار مکالمه با
کارشناسان ،پیگیری آنالین مراحل نصب
انشعاب و توسعه شبکه گاز ،شفاف سازی
در ارایه خدمات به مراجعان ،توسعه سالمت
اداری و تکریم ارباب رجوع از دستاوردهای بی
نظیر اجرای این طرح است.
مدیر بهرهبرداری شرکت گاز خراسان رضوی
با بیان این مطلب که سیاست شرکت گاز
خراسان رضوی استفاده حداکثری از طر حها و
فناوریهای نو برای تسهیل در خدمت رسانی
بهتر به مشترکان و افزایش رضایتمندی
عمومی است افزود :تلفن گویا یکی از
کاربردیترین امکانات و قابلیتهای سیستم
تلفنی است که مهمترین ویژگی آن اپراتوری
خودکار و اطالع رسانی هوشمند و  24ساعته
میباشد.

در آستانه میالد با سعادت امام مهربانیها؛
محفل حدیث خوانی «کالم زیبا» به همت اداره کل
کتابخانههای عمومی خراسان رضوی برگزار شد
محفل حــدیــث خــوانــی «ک ــام زی ـبــا» در
آستانه میالد با سعادت حضرت امام
رضا(ع) ،امام مهربانیها به همت اداره
کــل کـتــابـخــانـ ههــای عــمــومــی خــراســان
رضــوی در کلیه کتابخانههای عمومی
استان برگزار شد.
ب ــه گ ـ ــزارش ج ــامج ــم ،مـحـفــل حــدیــث
خ ــوان ــی«ک ــام زی ـبــا» در آس ـتــانــه میالد
ب ــا سـ ـع ــادت حـ ـض ــرت ام ـ ــام رضـ ـ ــا(ع)،
یهــا بــه هـمــت اداره کل
ام ــام مـهــربــانـ 
کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
در کلیه کتابخانههای عمومی استان
برگزار شد.در ابتدا حجت االسالم علی
اکبر سبزیان ،مدیرکل کتابخانههای
عمومی خراسان رضــوی ضمن تبریک
فــرا رسـیــدن میالد بــا سـعــادت حضرت
امــام رض ــا(ع) ،ولــی نعمت ایــران گفت:
ام ــروز بــه لطف و کــرامــت امــام رضــا(ع)
ایــن توفیق بــرای مــا حاصل شــد کــه با
ایــن ابتکار عمل به خوانش احادیث
رضــوی در کلیه کتابخانههای عمومی
استان بپردازیم.وی با اشاره به روایت
حضرت امام رضا(ع) مبنی بر اینکه «اگر

مــردم زیبایی کــام ما را درک کنند ،بی
شک از ما پیروی میکردند» افــزود :اگر
ما به درستی به درک کالم ائمه اطهار(ع)
برسیم عالوه بر ترویج فرهنگ رضوی
میتوان از به دست آوردن نکاتی از دل
این احادیث ،از آنها به عنوان چراغ راه
در مسیر زندگی شخصی ،اجتماعی و
کاری خود استفاده کنیم.
سبزیان بــا بـیــان حــدیــث ام ــام رض ــا(ع)
مـبـنــی ب ــر «ه ــر ک ــس ان ـ ــدوه مــؤم ـنــی را
بــزدایــد ،خــداونــد در روز قیامت ،غم از
دل ــش مـ ـیزدای ــد» اظ ـهــار داشـ ــت :ایــن
حــدیــث بــایــد ســرلــوحــه زنــدگــی همه ما
در تـمــامــی ح ــوزهه ــای زنــدگــی شخصی
و کـ ــاری بــاشــد .بــا ای ــن ه ــدف کــه رفــع
مشکل از افراد عالوه بر خشنودی برای
خود باعث شادمانی خداوند میشود
بــه ط ــوری کــه در روز قیامت کــه همه
انسانها گرفتار هستند خداوند از او
رفع رفع غم و درد میکند.
در ادامه هر یک از حاضران در جلسه به
خوانش احادیثی از حضرت امام رضا(ع)
پرداختند.

به گزارش جامجم ،سرهنگ محمود رضا کفاش در مراسم آغاز
بهرهبرداری از مرکز رشد شهید چمنی در دانشگاه نیشابور
اظهار داشت :مراکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی که
در ادامه به شرکتهای دانشبنیان تبدیل میشوند ،ماموریت

تجاری سازی محصول و ورود آنها به بازار را بر عهده دارند و در
استان خراسان رضوی  ۲مرکز هدایت و حمایت وجود دارد و ۴۰
شرکت دانشبنیان در ذیل سازمان علمی ،پژوهشی و فناوری
راهبری شدهاند.

در راستای تسهیل دسترسی زائران به حرم مطهر امام رضا(ع)

ره باغ حضرت زهرا(س) به بهرهبرداری رسید

همزمان با ایام دهه کرامت و در راستای تسهیل دسترسی زائران
به حرم مطهر امام رضا(ع) »،ره باغ حضرت زهرا(س)» افتتاح و به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش جامجم« ،سید عبداهلل ارجائی» ،شهردار مشهد در مراسم
افتتاح ره باغ حضرت زهرا(س) که با حضور معاون هماهنگی امور
زائران استاندار خراسان رضوی ،قائممقام تولیت آستان قدس
رضوی ،رئیس و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر برگزار شد
گفت :بارها به این موضوع اشار ه کرده و بر آن تأکید داریم که
فلسفه ذاتی و وجودی مشهد و جمعیتپذیری آن وجود مضجع
منور حضرت علی بن موسیالرضا(ع) است.
وی بابیان اینکه بنابراین هر فردی که در مشهد حضور دارد یا زائر،
یا خادم و یا مجاور است اظهار کرد :ما به دنبال ترویج سبک زندگی
خادم ،زائر ،مجاور در مشهد هستیم و معتقدیم اگر این موضوع
محقق شود شاهد حرم شهر رضوی خواهیم بود .شهردار مشهد،
ادامه داد :یکی از نیازهای تحقق حرم شهر رضوی ،همدل و همراه
بودن مسئوالن است زیرا اداره و مدیریت شهر توسط یک دستگاه
یا سازمان مقدور نیست و نیاز به همراهی و کمک همه دستگاهها
دارد .ارجائی در ادامه با اشاره به احداث ره باغ حضرت زهرا(س)نیز
گفت :طی سالیان گذشته برای ایجاد فضای سبز ،بازگشایی مسیر
و ..در منطقه ثامن زحمت زیادی کشیده شده و باید گفت اینجا
وجببهوجب و سانت به سانت بازگشایی و اکنون تبدیل به ره
باغی زیبا شده است.
وی،افزود :پروژههای دیگری در راستای بازگشایی و تسهیل
دسترسی زائران و مجاوران به حرم مطهر در منطقه ثامن در حال
انجام است که امیدواریم بخشی از آن را برای عید غدیر آماده شود.
شهردار مشهد ،اضافه کرد :اقدام بزرگ دیگری که با همراهی و
همدلی در شهر انجام شد موضوع انتقال پادگان ارتش است که
در خصوص آن در زمان خودش صحبت خواهم کرد.ارجائی با بیان
اینکه یکی از موضوعات مهم مشهد نیاز توسعه شهر به سمت
شرق است خاطر نشان کرد :اکنون فاصله دورترین نقطه غربی
شهر تا حرم مطهر روی نقشه هفده کیلومتر است و در سمت
شرق شش کیلومتر و این یعنی حرم مطهر نهتنها در مرکز نیست
بلکه در حاشیه شهر قرارگرفته است.
وی تأکید کرد :ما به دنبال این هستیم تا حرم مطهر دوباره به
مرکزیت شهر بازگردد و این نیاز به همراهی،همدلی و کمک
همه دستگاهها از جمله آستان قدس رضوی ،راه و شهرسازی،
استانداری ،شهرداری و از همه مهمتر مردم برای توسعه شهر به
سمت شرق دارد.
شورای ششم نسبت به امر فرهنگ و در راس آن زیارت دغدغه
دارد
حسن موحدیان ،رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس نیز
در ادامه این مراسم گفت :شورای ششم به سهم خود نسبت

به فرهنگ و در رأس آن ،زیارت ،دغدغ ه دارد و برای این موضوع
اهمیت فراوانی قائل است.
وی افزود :امام خمینی(ره) در سخنانی از آستان قدس رضوی
بهعنوان مرکز ایران اسالمی یاد میکنند و این تأکیدات و توجهات
نشان میدهد که همه ما وظیفه بسیار سنگینی نسبت به بارگاه
منور رضوی و امر والیت و زیارت داریم.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس ،اضافه کرد :ساالنه
بیش از سی میلیون زائر به مشهد میآیند که اصلیترین هدف این
افراد ،زیارت بارگاه منور رضوی است بنابراین وظیفهداریم خود را
آماده میزبانی از این جمعیت کنیم و در کنار آن ،افزایش زائر را نیز
مدنظر قرار دهیم.
موحدیان ،تصریح کرد :امیدواریم هر چه سریعتر ،در سایه تعامل
و همدلی و همکاری بتوانیم مسائل و مشکالت مربوط به طرح
نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی را پس از
گذشت حدود بیستوپنج سال ،ساماندهی کنیم  .آستان قدس
رضوی آماده همکاری و کمک به مدیریت شهری برای توسعه شهر
است همچنین «مالک رحمتی»قائممقام تولیت آستان قدس
رضوی نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد :خود را ملزم به همراهی
و کمک به مدیریت شهری در راستای توسعه شهر و افزایش
سرانههای خدماتی زیارت در چهارچوب رعایت حدود موقوفات
میدانیم.
وی اضافه کرد :ما باید در شهر مشهد کارهای بزرگ انجام دهیم،از
اقداماتی که همه عزیزان در گذشته انجام دادهاند تشکر میکنیم،
اما معتقدیم خیلی از اقدامات است که انجامنشده و باید اکنون
مورد توجه قراداده شود.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی ،ادامه داد :همانطور که
شهردار مشهد هم اشاره داشتند در دو دهه گذشته نسبت به
سرانههای مورد نیاز زائر و مجاور در بافت پیرامونی حرم مطهر
بیتوجهی شده است که انتظار داریم شورای انقالبی و جهادی و
شهردار مومن و پرتالش به این موضوع توجه داشته باشند .ما نیز
در این مسیر هر کمکی که نیاز باشد در چهارچوب رعایت حدود
موقوفات انجام خواهیم داد.
رحمتی ،با اشاره به اینکه حدود یک سال از تصویب طرح جدید
نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر میگذرد خاطرنشان کرد :اما
تاکنون چه اتفاقی در این راستا افتاده است و چه کسی میخواهد
جبران کند؟ امیدواریم با شورا و شهردار جهادی ،استاندار و
مسئوالن کشوری جهادی شاهد اتفاقات خوبی در بافت پیرامونی
حرم مطهر باشیم.
وی افزود :در مجموع آستان قدس رضوی خود را ملزم به همراهی
و کمک به مدیریت شهری مشهد میداند که در موضوع انتقال
پادگان ،ساخت بیمارستان ،بازگشایی بولوار بصیرت و ...این
همراهی خود را نشان میدهد.
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استقبال مدیر کل خراسان رضوی از وزیر فرهنگ کشور عراق
وزیــر فرهنگ ،گردشگری و آ ثــار باستانی عــراق با استقبال
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی وارد مشهد
مقدس شد.
به گزارش جام جم ،حسن ناظم وزیر فرهنگ ،گردشگری و آثار

باستانی عراق روز شنبه مورخ  21خرداد ماه همزمان با سالروز
والدت امــام رضــا علیه السالم جهت شرکت در بیستمین
جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم
وارد شهر مشهد شد و مورد استقبال محمد حسین زاده

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی قرار گرفت.
در ای ــن دیـ ــدار محمد حسین زاده و حسن نــاظــم جهت
گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری بین دو کشور با
محوریت زائرین مذاکره و تبادل نظر داشتند.

اقتصادی
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ضمیمهرایگانروزنامهدر استانخراسانرضوی

چند روایت از دلدادگی مردم گوشه و کنار ایران که مدتها سودای زیارت داشتند و حاال به پرچم رضوی ابراز ارادت میکنند

من و پرچمی که بوی حـــرم یار دارد

دهه کرامت که میرسد دلتنگی برای زیارت حرم رضوی
بیشتر میشود؛ به خصوص در گوشه و کنار کشور،
در نقاط دورافتادهای که کمتر توفیق زیارت داشتند
و جنس دلتنگیشان عمیقتر است .دل است
دیگر ،سودایی که میشود بیقراری میکند و البهالی
بیقراریها اگر خط و نشانی از دلبر پیدا کند کمی آرام
میشود.
به گزارش آستان نیوز ،کاروانهای «زیر سایه خورشید»
کارشان همین است ،به نقاط مختلف کشور بروند تا
آنهایی که دلشان بیقرار است بتوانند با پرچم رضوی
کمی درد دل کنند و ناگفتههایی که به هیچکس
نگفتند را با موالیشان علی بن موسی الرضا (ع) در
میان بگذارند.
ثبت لحظههایی از مواجه این عاشقان با پرچم رضوی
و ابراز ارادتشان نشان میدهد یک ایران زیر سایه
خورشید است .آدمهایی از نسلهای مختلف .با
نقشهای اجتماعی متفاوت .از شهرهای دور و نزدیک.
روایتهایی که در ادامه میخوانید شاید تمام توصیفی
که بتوان از یک تصویر داشت نباشند اما تا حدی ذهن
ما را نزدیک میکنند .تصاویری که در یک چیز مشترک
هستند؛ بوسه بر پرچم متبرک رضوی.
بهیاد رفقا
سالم آقا ،چقدر دلتنگ بودم برای ضریحت ،برای
تماشای گنبدت ،برای اینکه توی صحن بنشینم و
زیارتنامه بخوانم .برای اینکه به صدای فواره توی
حوض ،به صدای بال زدن کبوترها و به صدای خنده
بچههایی که توی صحن بودند گوش بدهم اما ببخش،
دلم در مشهد بود اما نشد ،نتوانستم ،میدانم تویی
که امام رئوف مایی خدمت به مردم را ضروریتر میدانی
و من بر دلتنگیام برای زیارت غلبه کردم تا در کنار

مردم باشم ،در روزهای سخت .روزهایی که رفقایم را
گرفت ،رفقایی در همین بیمارستان طالقانی چالوس
که آنها هم شوق زیارتت را داشتند و حاال شهید مدافع
سالمت هستند .رفقایی که امروز به یاد آنها بوسه بر
این پرچم متبرک میزنم.
چقدر تو خوبی...
سالم امام مهربانم ،سالم به تو که نقطه آغاز عشق
و نقطه پایان دلتنگیها هستی .امام من برایم دعا
کن تا بتوانم به سرزمینی که زیر سایه خورشید لطف
توست خدمت کنم .راستی خودمانی بگویم که تو
چهقدر خوبی .امروز دلم گرفته بودم .هوای شهرمان
را کرده بود .حس غریبی داشتم .دلم میخواست کنار
خانواده باشم .اما دلتنگیها رفع شد ،در یک لحظه .در
لحظهای ناب ،همان وقتی که پیشانی بر پرچم متبرک
تو گذاشتم .چه خوب از دلهای ما آگاهی و چه خوب

اندوه قلب را سبک میکنی .با این اوصاف میشود
عاشقت نبود؟
سنه قربان آقام
ما آذریها شیفته آقا ابوالفضل(ع) هستیم ،شیفته
مرام و معرفتش .شیفته ادبش .ما آذریها عاشق اهل
بیت(ع) هستیم و اما قمر بنیهاشم ،آقا ابوالفضل را
جور دیگری دوست داریم .چند روز قبل از سقای کربال
خواستم تا عمری باقی است یک سفر مشهد را روزیام
کند .خواستم عطر حرم در مشامم بپیچد .خواستم
غمها را بر بال کبوتران حرم بگذارم تا سبک شوم .چند
روز گذشت که دیدم صدای چاووشی خوانی میآید.
صدای صلوات .بیرون که رفتم دود اسپند و غلغله
جمعیت توجهم را جلب کرد .پرچم حرم آقا علی بن
موسی الرضا بود که مردم بر آن بوسه میزدند .رفتم
نزدیک .پرچم را بر دیده گذاشتم .دلم میخواست

لحظه لحظهاش را با تمام وجود حس کنم .چشمم
روشن شد ،دلم آرام شد .سنه قربان آقام که اینقدر
مهربانی .قربان تو و عمویت عباس .قربان تو جوادت.
قربان شما خاندان کرم که محبتان هرجای دنیا باشد
صدایش را میشنوید و بر احوالش آگاهید چون دنیا
زیر سایه خورشید شماست.
به یاد ضریح تو
پدر بزرگ یک عکس با گنبد و بارگاهت داشت ،هر
وقت چشمش به آن عکس میافتاد زیر لب زمزمه
بدون تو ویران است /عالم
میکرد« :هرلحظه جهان
ِ
خدمت توست
سر سفرهی شما مهمان است /در
ِ
ِ
جاروکش صحنهای تو باران است»
آسمانها و زمین/
ِ
حال خوب پدر بزرگ را دوست داشتم اما نمیتوانستم
کامل بفهمم .در رویاهای کودکیام سوار قطار میشدم،
به مشهد میآمد برای زیارت ،از بازارهای کنار حرم
سوغاتی میخریدم .برای مادرجان نبات و برای پدربزرگ
یک عطر برای جانمازش .اما روزگار بین و من این دنیا
فاصله انداخت .من هم میدانستم که دوای هر دردی
آنجاست و درست مثل شعر پدر بزرگ جهان بدون تو
ویران است ،میدانستم داخل حرم باشم یا در شهر
خودم فرق ندارد ،دل باید با امام باشد .اما باز هم آرزوی
زیارت داشتم تا حوائجم را از نزدیک بگویم .تا اینکه
یکروز ،درست وقتی فکر نمیکردم دیدم پرچم متبرک
حرمت روبهروی من است .دیگر چیزی یادم نمیآید.
خودم را در آغوش ضریح حس میکردم .انگار بغض
چند ساله ترکیده بود .حاال میشد هر آنچه در دل دارم
را بگویم .حاال میفهمم حس خوب بودن در کنار ضریح
تو به چه معناست .به یاد ضریحت بوسه بر پرچم زدم و
درددل بیشتر را گذاشتم برای روزی یکی از حاجتهایم
را گرفته باشم ،یعنی شبی میهمان حرمت باشم.

همزمان با شب میالد امام رضا (ع)

اکران عمومی بدون قرار قبلی از مشهد
مریم خزاعی
خبرنگار

در مراسـم افتتاحیـه فیلـم
سـینمایی بـدون قـرار قبلـی
همزمـان بـا شـب میلاد پربرکـت
امـام رضـا (ع) شـهردار مشـهد
ضمـن خیرمقـدم و خوش آمدگویی
بـه جامعـه سـینمایی کشـور گفـت:
مشـهد شـهری خـاص اسـت و
مثالـی دیگـری در دنیـا نـدارد کـه این
یهـای خـاص فلسـفه ذاتـی
از ویژگ 
و وجـودی آن بـه واسـطه وجـود
پربرکـت مضجـع نورانـی امـام رئـوف
است .

بـه گـزارش جا مجـم ،سـیدعبداهلل
ارجائـی بـا بیـان اینکـه مشـهد
قدمـت زیـادی نـدارد و ایـن شـهر
یـک بـاغ خصوصـی اسـت کـه در
کمتـر از از یـک هـزار و  300سـال بـه
ابر شـهر جهانی تبدیل شـده اسـت
 ،بیـان داشـت :ایـن شـهرجمعیتی
بیـش از سـه و نیـم میلیـون نفـر
دارد و زائـری ده برابـر آن را در سـال
در خـود جـا مـی دهـد کـه بیانگـر
ایـن اسـت کـه ایـن عامـل فشـار
و تقویـت کننـده جمعیـت پذیـری
و شـگل گیـری و توسـعه چیـزی
جـز مضجـع منورهشـتمین امـام
شـیعیان نیسـت.
وی افـزود :مشـهد در مقایسـه بـا
کهـن شـهرهای اطـراف ( سـبزوار،
نیشـابور ،رادکان  ،ترشـیز ) سـرعت

جمعیـت پذیـری قابـل مقایسـه
دارد و تنهـا یـک دلیـل باعـث گـرد
آمـدن ایـن همـه زائـر در ایـن شـهر
اسـت کـه ایـن فلسـفه و دلیـل
پیدایـش بایسـتی در تمامـی
ابعـاد مختلـف حیـات شـهری آن

تبلـور و خودنمایـی داشـته باشـد
و هـر رخـداد و رویـداد و اتفاقـی و
فعالیتهـا از هـر جنسـی ( کالبـدی،
فرهنگـی و محتـوی ) کـه درآن رخ
مـی دهـد بایسـتی یـک نسـبت
مشـخص و معیـن بـا فلسـفه ذاتـی

و وجـودی خـود داشـته باشـد.
ارجائـی اضافـه کـرد :شـما در شـهر
قـدم مـی زنیـد بایسـتی بـه ایـن
فلسـفه برسـید کـه اینجـا یـک شـهر
زیارتـی اسـت وهنـر هـم نسـبت
اش بـا مشـهد اینگونـه اسـت مـی
توانیـم ادعـا کنیـم مشـهد کانـون
هنـر نجیـب ایـران اسـت از ایـن رو
کـه نسـبت هنر با مشـهد نیـز بدین
گونـه اسـت و بیشـترین تراکنـش
سـاالنه مخاطـب را دارد و یقینـا
باهمـکاری اهالـی فرهنـگ و هنـر و
خادمیـن مـردم در شـهرمی توانـد
بـه عنـوان قطب تولیـدات معنوی و
فاخـر سـینمایی ایران لقـب بگیرد و
در ایـن زمینـه طالیـه دار باشـد و مـا
بـه عنـوان خادمیـن مـردم در دوره
ششـم مدیریت شـهری مبنا بر این

داریـم کـه زمینـه ایـن رخـداد بـزرگ را
فراهـم کنیـم و موسسـه شـهرآرا نیـز
بـا تغییـر وضعیـت ایـن ماموریـت
را بـه نمایندگـی از مدیریـت شـهری
پیـش خواهـد بـردو در ایـن راسـتا
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی،
سـازمان تبلیغـات و اهالـی نجیـب
سـینما بویـژه هنرمندانـی کـه تعلـق
خاطـر بـه سـاحت مقـدس حضـرت
رضـا (ع) را دارنـد بهتریـن همـراه مـا
در ایـن مسـیر پیـش رو هسـتند
و امیـد آن داریـم ایـن فیلـم خـوب
بـا فـروش بسـیار عالـی و اکـران
مقدسـی کـه برای خـودش آغاز کرده
بتوانـد قل ههـای موفقیـت را طـی
کنـد وشـاهد تولیـد آ ثـار فاخـر تـری از
عوامـل نجیـب تولیـد کننـده این اثر
باشیم .
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چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نهای جان من خطا این جاست
سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید
تبارک اهلل از این فتنهها که در سر ماست

حافظ
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همزمان با میالد باسعادت امام رضا (ع)

خط تولید وانت آریسان 2در ایران خودرو خراسان افتتاح شد
همزمان با میالد با سعادت امــام رضــا علیه
السالم خط تولید وانــت آریسان 2در شرکت
ایران خودرو خراسان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو
خــراســان؛ در مــراسـمــی کــه بــا حـضــور جمعی
از مدیران ارشــد گــروه صنعتی ایــران خــودرو،
نماینده مجلس ،مدیرعامل شرکت ایــران
خ ـ ــودرو خ ــراس ــان ،ری ـیــس س ــازم ــان صمت
استان خراسان رضوی و جمعی از مسئوالن
لشگری و کشوری ،شنبه  21خرداد ماه  1401در
شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد ،خط
تولید وانت آریسان ۲افتتاح گردید.
احـســان قــاضــی زاد ههــاش ـمــی نماینده مــردم
شریف فریمان ،سرخس و بخشهای احمد
آبــاد و رضویه در مجلس شــورای اسالمی در
ایــن مراسم با تشکر از تالشهای مدیریت
و کارکنان شرکت ای ــران خ ــودرو خــراســان در
جهت حفظ اشتغال و ت ــداوم تولید گفت:
استان خــراســان رض ــوی ،با نــرخ بیکاری 6/7
درص ــد جــز ســه اسـتــان بــرتــر کـشــور اســت که
کمترین نــرخ بیکاری را دارد .وی با اشــاره به
قــانــون واردات خ ــودرو  ،هــدف ایــن قــانــون را
ایجاد رقابت پذیری در صنعت خودرو کشور
عنوان کــرد و افــزود :امیدواریم با اجــرای این
طــرح شاهد ارتقا شاخصهای کیفی و کمی
قطعه سازان داخلی باشیم .قائم مقام توسعه
و تولید گــروه صنعتی نیز در ایــن مــراســم با

اشــاره به دستورات  8گانه ریاست جمهوری
خاطر نشان نـمــود :بــا دسـتــور دکتر خطیبی
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای
خـ ــرداد م ــاه س ــال جـ ــاری ،تولید خــودر وهــای
ناقص در گروه صنعتی ایــران خــودرو متوقف
شــده اس ــت ،کــه ایــن مهم ع ــاوه بــر کاهش
ت ـعــداد خ ــودروه ــای نــاقــص  ،بــاعــث ارت ـقــا 25
درصدی کیفیت محصوالت نیز شده است.
کیانوش پورمجیب افزود :گروه صنعتی ایران
خ ــودرو در ســال ج ــاری ،عــاوه بــر افتتاح خط
تولید آریـســان ،2از محصوالت جدید دیگری
نیز رونمایی خواهد کرد .امیرهوشنگ روشن
آزاده مدیرحوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران
خــودرو در این مراسم گفت :همزمانی میالد
بــا سـعــادت امــام رضــا علیه الـســام و افتتاح

خــط تولید آریــس ــان 2ات ـفــاق بــا برکتی است
و خرسندیم کــه در راس ـتــای تحقق منویات
مقام معظم رهبری در ارتباط با شعار سال و
اشتغال آفرینی ،فرصتی ایجاد شد با افتتاح
ایــن پ ــروژه بتوانیم ب ــرای  400نفر از جــوانــان
منطقه اشتغال ایجاد نماییم.
امیررضا رجبی رییس سازمان صمت استان
خراسان رضــوی توسعه و تولید محصوالت
جــدیــد در ایـ ــران خـ ــودرو خــراســان را محرک
صنعت قطعه سازی استان دانست و گفت:
امیدواریم با حمایتهای گروه صنعتی ایران
خودرو این روند در ایران خودرو خراسان ادامه
یابد و شاهد استفاده بیشتر از ظرفیتهای
قطعه سازی استان باشیم .مدیرعامل شرکت
ایــران خــودرو خراسان در این مراسم عنوان

نمود :تولید این محصول با تعداد روزانــه ۲۰
دستگاه آغــاز میشود و امـیــدواریــم به مرور
با افــزایــش تولید و ایجاد  400فرصت شغلی
جدید ،در پایان سال«تولید ،دانــش بنیان،
اشـتـغــال آفــریــن» بتوانیم بــه هــدف  ۴۰هــزار
دستگاه در سال برسیم.
بیژن زاهــدی فرد افــزود :در استراتژی شرکت
ایران خودرو خراسان هر سال معرفی و تولید
یک محصول جدید در دستور کــار بــوده که
امـ ــروز وان ــت آری ـس ــان 2بــه سبد محصوالت
اضافه شده و با همراهی مدیریت ارشد گروه
صنعتی ایران خودرو ،امیدواریم در سال جاری
دو محصول جدید دیگر را به سبد محصوالت
ایران خودرو اضافه نماییم.
غالمحسین اخالقی مدیر پروژه تولید خودرو

آریسان  ۲در گروه صنعتی ایران خودرو در این
مراسم ضمن ارایه گزارشی از روند اجرای پروژه
گفت :تغییرات محصول جدید با استفاده از
ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان داخلی
انجام شده است که از آن جمله میتوان به
طراحی و ساخت شاسی یکپارچه این خودرو
بــرای اولین بار در ایــران با استفاده از دانش
بومی اشاره کرد.
نه ـ ــای ت ـصــادف
وی اف ـ ـ ــزود :ت ـمــامــی آزم ـ ــو 
خــودرو در خــارج از کشور انجام شــده است
و اسـتــانــدار دهــای  85گانه ملی را اخــذ کــرده
اســت ،تنوع رنگی محصول ،افــزایــش قدرت
موتور ،افزایش حجم منبع گاز  CNGو افزایش
امکانات رفــاهــی سرنشین و رانـنــده از سایر
تغییرات آریسان 2است.

