
حل مشکل حاشیه شهر 
بدون ساماندهی کشف رود 

ممکن نیست

: همزمان با دهه فجر

بهره برداری 3 پروژه برق رسانی توسط 
شرکت برق منطقه ای خراسان 

 زبان گویای دانشگاه رضوی در ارائه
 متون دینی الگویی برای حوزه علمیه

بهره مندی 6 روستای محروم از خدمات 
اردوی جهادی »نذر شفاء«

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی صبح ایران

www. daneshpayam. ir
www. jamejamdaily. ir

خراسان رضوی

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد الرضا)ع(:
اولویت شورای ششم خدمت به مردم است

2

3
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همزمان با دهه فجر صورت گرفت:

یال ارزش سرمایه افتتاح پروژه آبرسانی به حاشیه شمالی شهر مشهد با 3 هزار میلیارد ر

مراسم  در  و  فجر  دهه  با  همزمان  
به  آبرسانی  پروژه  از  بهره برداری 
مشهد،  شهر  شمالی  حاشیه 
گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
زائران و مجاوران  آب شرب  مشکل 
در مشهد جدی است و با توجه به 
خیل  از  میزبانی  پیش بینی  و  برآورد 
گسترده زائران در ایام پیش رو باید 
تصمیمات جدی در این زمینه گرفته 
مراسم  در  نظری  یعقوبعلی  شود. 
حاشیه  به  آبرسانی  پروژه  افتتاح 
برای  افزود:  مشهد  شهر  شمالی 
تامین آب مورد نیاز در مشهد چهار 
محور در دستور کار است که تامین 
قابل  سطحی  آبهای  طریق  از  آب 
باید  سطحی  آب های  و  است  توجه 
با حداکثر توان برای شرب استفاده 
شود. وی ادامه داد: چهار سد برای 

تامین آب مشهد مورد استفاده قرار 
می گیرد، سد شوریجه نیز با ظرفیت 
دستور  در  مکعب  متر  میلیون   ۲۰۰
کار و برنامه اجرایی قرار دارد. استاندار 
خراسان رضوی گفت: همچنین برای 
رفع کمبود آب از آب های زیرسطحی 
افزود:  وی  شد.  خواهد  استفاده 
از  نیز  صنایع  در  پساب  از  استفاده 
دیگر محورهاست که برای بخشهای 
در  صنعت  و  خدماتی  مختلف 
داد:  ادامه  نظری  است.  کار  دستور 
که  است  تاکید  مورد  نیز  آب  انتقال 
آب  انتقال  برای  باید پیش بینی الزم 
کار  دستور  در  مشهد  و  استان  به 
مصرف  مدیریت  گفت:  وی  باشد. 
کشاورزی  بخش  اولویت  با  نیز 
بخش  همکاری  است،  توجه  مورد 
کشاورزی استان در این حوزه قابل 

در  جدی  برنامه های  و  است  تقدیر 
است.  شده   پیش بینی  حوزه  این 
افزود:  رضوی  خراسان  استاندار 
آینده  از سال  تاکید  محورهای مورد 
شد  خواهد  اجرایی   ۱۴۰۳ سال  تا 
هم افزایی  و  همراهی  همت،  با  تا 
تمامی دستگاه ها این امور عملیاتی 
و  آب  شرکت  داد:  ادامه  وی  شوند. 
اراده قوی پیگیر  با  فاضالب مشهد 
امور در این زمینه است و محوریت 
عرصه ها  تمامی  در  نیز  شهرداری 
عامل  مدیر  می باشد.  اهمیت  حائز 
شرکت آب و فاضالب مشهد در این 
مراسم اظهار کرد: تامین آب کالنشهر 
شهر  حاشیه  با  نفری  میلیون  چند 
این  بودن  پذیر  زائر  و  وسیع  بسیار 
خاصی  دشواری های  از  کالنشهر، 
برخوردار است. وی اضافه کرد عالوه 

تامین  برای  جدی  نگرانی  وجود  بر 
آب مشهد در بلند مدت، در همین 
این که  سبب  به  نیز  فعلی  شرایط 
کالنشهر  این  آب  تامین  درصد   50
با  است،  زمینی  زیر  آبهای  به  متکی 
مواجه   1401 سال  برای  جدی  نگرانی 
اسماعیلیان  مهندس  هستیم. 
افزود با توجه به نگاه و پیگیری ویژه 
استاندار در سطح استانی و ملی در 
موضوع آب، برنامه های کوتاه مدت 
در بازه زمانی 1401 تا 1403 تدوین شد 
مدت  بلند  برنامه های  همچنین  و 
سطوح  به  و  احصاء  ملی  سطح  در 
به  اشاره  با  وی  شد.  منتقل  ملی 
آب  منابع  به  درصدی   50 وابستگی 
این  کاهش  برای   : افزود  سطحی 
از ظرفیتهای موجود  باید  وابستگی 
مهندس  بشود.  استفاده  حداکثر 

اسماعیلیان با اشاره به منابع تامین 
بر  عالوه   : گفت  مشهد  آب  کننده 
کننده  تامین  چاه  حلقه   500 سدها، 
 230 که  هستند  مشهد  شهر  آب 
محدوده  داخل  تعداد  این  از  حلقه 
ی شهر است و از گذشته به صورت 
مستقیم به شبکه آب شرب متصل 
است و به دلیل اتصال مستقیم به 
شبکه توزیع آب، امکان بهره برداری 
چاه  حلقه   230 این  از  همزمان 
ظرفیت  از  درصد   40 و  نبوده  فراهم 
آبدهی چاه ها به دالیل فنی قابلیت 
جمع  پروژه  لذا  نداشت.  استفاده 
و  طراحی  شهر  داخل  چاه های  آوری 
در دست اجرا است که با این پروژه 
جمع  مستقیم  خطوط  با  چاه ها  اب 
آوری و به مخازن شهر مشهد منتقل 
خواهند شد تا از ظرفیت کامل این 
عامل  مدیر  شود.  استفاده  چاه ها 
پروژه  درباره  مشهد  آبفا  شرکت 
حضرت نبی اکرم )ص( اظهار کرد : این 
با 70 درصد پیشرفت فیزیکی  پروژه 
در حال اجراست و امیدواریم تا سال 
بهره برداری  کامل  صورت  به   1401
شود که البته برای بهره برداری از آن 
700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
نشان  خاطر  اسماعیلیان  مهندس 
کرد : مشکالت زیادی از لحاظ کمیت 

و کیفیت آب در شهر مشهد وجود 
به  آبرسانی  پروژه  لذا  است.  داشته 
 3 با  مشهد  شهر  شمالی  حاشیه 
هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه برای 
حل مشکل تامین آب ناحیه شمالی 
شهر مشهد اجرا شد. وی گفت: خط 
است  کیلومتر  پروژه 17  این  انتقال 
خین  جاده  از  پروژه  این  پوشش  و 
روستاهای  شمالی،  طبرسی  تا  عرب 
جاده  و  کالت  جاده  محدوده  در 
سیمان و همچنین حد فاصل خیام 
را  عبدالمطلب  و  رسالت  تا  شمالی 
شامل می شود. مدیر عامل شرکت 
 : داد  ادامه  مشهد  فاضالب  و  آب 
مخزن 40 هزار متر مکعبی نیز امروز 
افتتاح می شود که  در این محدوده 
فاز تکمیلی این پروژه شامل مخزن 
100 هزار متر مکعبی نیز به زودی آغاز 
این  در  مشهد  شهردار  می شود. 
آب  تامین  برای  کرد:  اظهار  مراسم 
مشهد داشتن برنامه منسجم بین 
عبدا...  سید  است.  ضروری  بخشی 
آب  در  درصد   10 اگر  افزود:  ارجائی 
معادل  شود  صرفه جویی  کشاورزی 
مصرف آب شرب، منابع آب خواهیم 
وضعیت  به  توجه  با  لذا  داشت 
این  در  باید  مشهد  دشت  بحرانی 
خصوص جدیت وجود داشته باشد.

شهردار مشهد در حاشیه اولین نشست خبری خود اعالم کرد؛

به همت بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت خادمیاران صورت گرفت؛مدیر مدرسه علمیه جامع بهبهان  اعالم کرد؛
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دشت  بحرانی  وضعیت  به  توجه  با  گفت:  مشهد  شهردار   
مشهد باید مدیریت منابع آبی بطور جدی در دستور کار قرار 
گیرد.  عبداهلل رجائی اضافه کرد برای  تامین آب مشهد داشتن 
برنامه منسجم بین بخشی ضروری است  و در صورتی که فقط 

10 درصد در مصرف بخش کشاورزی صرفه جویی داشته باشیم 
معادل مصرف آب شرب ، منابع آبی خواهیم داشت، بنابراین با 
توجه به وضعیت بحرانی دشت مشهد در این خصوص  باید 

جدیت وجود داشته باشد .

مصرف  پر   مشترکان  مصرف   مدیریت  گفت:  ادامه   در  وی 
ضروری است  که باید مدیریت منابع آبی در دستور کار قرار گیرد 
و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز مورد توجه بیش از 

پیش باشد.

شهردار مشهد: 
مدیریت منابع آبی در مشهد در دستور کار است

دوشنبه    18 بهمن    1400   شماره 6150

اقتصادیاقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضویضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان از بهره برداری 3 پروژه برق رسانی 
در ایام دهه فجر امسال را با اعتباری بالغ بر 211 میلیارد ریال خبرداد.

ح های قابل افتتاح در ایام دهه  به گزارش جام جم، رضا ریاحی با اشاره به طر
فجر امسال اظهار کرد: یکی از پروژه های آماده افتتاح در این دهه توسعه 

پست 132 کیلوولت جنگل در شهر تربت حیدریه است.
وی ادامه داد: برای توسعه این پست 70 هزار میلیون ریال هزینه شده که 

پروژه توسعه آن از سال 1398 آغاز شده است.
 132 پست  از  بهره برداری  دیگر  پروژه  کرد:  خاطرنشان  ریاحی  مهندس 
کیلوولت مدوالر دوغارون است که 128 هزار میلیون ریال هزینه در بر داشته 
است. این پروژه که در شهرک صنعتی دوغارون واقع شده، از سال 1398 

آغاز شده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان با اشاره به پروژه نصب پست 
پروژه های  از  دیگر  یکی  عنوان  به  چهار  دوستی  سد  پست  در  موبیل 
 13 و  شد  آغاز   1399 سال  از  پروژه  این  کرد:  عنوان  فجر  دهه  به  مربوط 
همچنین  کرد:  عنوان  وی  است.   داشته  بر  در  هزینه  ریال  میلیون  هزار 
به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر امکان پایش تصویری عملیات PM در 
امور رضوی و اتوماسیون شرکت فراهم و مرکز پایش آن در شرکت برق 

منطقه ای خراسان راه اندازی شد.  
مهندس ریاحی با اشاره به راه اندازی این سیستم اظهار کرد: سال آینده نیز 
مشابه همین مرکز در امورهای انتقال شمال و جنوب راه اندازی خواهد شد.

تعداد  که  است  این   PM نظارت  حوزه  مشکالت  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
ناظران آن پاسخگوی حجم عملیات PM و سایر مواردی که نیاز به نظارت 
و تحویل گیری دارد، نمی باشد و مساله دیگر نیز این است که فرایندهای 
اتفاق  تعطیل  ایام  در  اوقات  خیلی  انتقال  پست های  درخصوص  نظارت 

می افتد که استفاده از این روش روند نظارت را بهبود می بخشد.
مهندس ریاحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از روش های نظارتی که 
در کشورهای صنعتی استفاده می شود، نظارت تصویری است به گونه ای 
است که به جای حضور ناظر در محل، وی می تواند از یک مرکز پایش نسبت 

به نظارت بر عملیات اقدام کند.
اقدام  این  با  این که  بیان  با  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر 
شرایطی فراهم شده که یک ناظر بتواند در یک زمان ، بیش از یک عملیات 
تست را به طور همزمان پوشش دهد، گفت: پیش از این رفت و آمدهای 
مکرری برای نظارت بر پست ها انجام می شد، اما با استقرار پایش تصویری 

این مساله حل می شود و هزینه ها کاهش می یابد.
گام  در  کرد:  تصریح  ح  طر این  اجرای  دورنمای  به  اشاره  با  ریاحی  مهندس 
نخست استقرار این سیستم، تنها از امکان صوتی و تصویری آن استفاده 
می آید.  حساب  به  تصویری  پایش  فرایند  حالت  ساده ترین  که  می شود 
نمودن  برطرف  ضمن  سیستم،  این  مشکالت  و  مزایا  بررسی  با  آینده  در 
مشکالت دامنه شمول آن گسترده تر خواهد شد و امکان پردازش تصویری 
نیز به قابلیت های آن اضافه می شود و می توان بسیاری از امور را از طریق 
این  با  واقع  در  کرد:  اضافه  داد.وی  انجام  تصویری  پایش  هوشمندسازی 
اقدام نظارت به صورت هوشمند انجام خواهد شد که دشواری روش پایش 
حضوری را نداشته و دقت بیشتری هم به دنبال دارد. در مجموع استفاده از 
نرم افزارهای پردازش تصویری می تواند به هوشمندتر شدن نظارت ها کمک 

کند و جلوی بروز نواقص در انجام عملیات تست را نیز بگیرد.
دامنه  کرد:  خاطرنشان  خراسان  منطقه ای  برق  شرکت  عامل  مدیر 
 PM قابلیت های استفاده از این سیستم خیلی زیاد است و جدای از نظارت

می توان درحوزه آموزش نیز از آن بهره برد.

: همزمان با دهه فجر

بهره برداری 3 پروژه برق رسانی توسط شرکت برق منطقه ای خراسان 

مدیر حوزه علمیه جامع موسی بن جعفر 
استان  در  واقــع  بهبهان  شهرستان  )ع( 
خوزستان بیان داشت: دانشگاه رضوی 
دینی  مــتــون  ارائـــه  در  روز  بــه  ــوزه ای  حــ را 
برای  خوبی  الگوی  می تواند  که  دانست 
مختلف  ــای  ــه ه ــرص ع در  عــلــمــیــه  ــوزه  ــ ح

باشد.
به گزارش جام جم، حجت االسالم جوکار 
که  خالء هایی  از  یکی  خــدا  شکر  ــزود:  افـ
این  در  دارد  وجــود  حــوزه  در  متاسفانه 
دانشگاه رضوی پر شده است و آن هم 
زبان گویا داشتن و به روز بودن برای ارائه 
متون دینی درعرصه بیرون حوزه و حتی 

عرصه های بین المللی است.
وی افزود: این دو جنبه را متاسفانه حوزه 

تا  آن نداشته  علمیه فعال ورود جدی به 
کند  ارائــه  را  روز علوم خود  زبان  با  بتواند 
بیرون  به  بلکه   ، کشور داخــل  به  تنها  نه 
چنین  هــم  الملل  بین  عرصه  در  کشور 

اتفاقی نیفتاده است.
حضور  با  الحمداهلل  البته  داد:  ادامــه  وی 
کم  ایــن خالها  اعــرافــی  آیــت اهلل  حضرت 
از  این که  اما  است  شدن  پر  حال  در  کم 
دو دهه قبل این اتفاق در این دانشگاه 
که  باید بگوییم حوزه دانشگاه  البته  که 
است  علمی  مجمع  دو  ایـــن  از  ترکیبی 
اتــفــاق افــتــاده و خــروجــی هــای خوبی هم 
داشته است جای الگو برداری برای حوزه 

علمیه است.
موفق  و  زنده  الگویی  رضوی  دانشگاه   *

برای حوزه علمیه
بیان  بهبهان  جامع  علمیه  حــوزه  مدیر 
دانــشــگــاه  ــایــد  ب علمیه  ــوزه  ــ ح ــــت:  داشـ
رضوی، این الگوی زنده و بالفعل و موفق 
بر  بدهند.  توسعه  بتوانند  و  ببینند  را 
همین اساس ان شااهلل مسولین اینجا 
صدای بنده را بشنوند و با توجه به تجربه 
ــا، زمینه  کــرون آمـــوزش مــجــازی در زمـــان 

استفاده از این نعمت را فراهم کنند.
دور  در  شــهــرســتــان هــایــی  افــــــزود:  وی 
فاصله  کیلومتر  ــزار  هــ چــنــد  بــا  دســــت، 
و  موقعیت  ایــن  از  اســتــفــاده  بــه  تمایل 
را  حــوزوی  علوم  بخش  دارنـــد.  را  نعمت 
کــه خـــود شــهــرســتــان هــای قـــوی در ایــن 
بخش  و  ببرند  پیش  می توانند  زمینه 
نهاد  این  علمی  ظرفیت  از  را  دانشگاهی 

به صورت مجازی استفاده کنند.
دانشگاه  و  حــوزه  ترکیب  داد:  ادامــه  وی 
آن  را به این صــورت که مباحث حــوزوی 
به  آن  دانشگاهی  و  شهرستان  حــوزه  با 
با این دانشگاه باشد که  صورت مجازی 
این قطعا توسعه پیدا می کند و در تمام 
کــشــور مــی تــوانــیــم شــاهــد یــک ضــریــب و 
جهش و پیشرفت قابل توجهی در این 
خالء ای که عرض کردم باشیم ان شااهلل.

ــوزه جـــامـــع مـــوســـی بـــن جعفر  ــ مـــدیـــر حـ
از گذشته  آرزوی توفیق بیش  بهبهان با 
بـــرای مــســئــوالن دانــشــگــاه رضـــوی بیان 

پیشنهاد  ایـــن  از  مــنــظــورمــان  داشــــت: 
ــاه در  ــگـ ــشـ تــاســیــس شــعــبــه بـــــرای دانـ
ــبــود چـــرا کـــه هــزیــنــه بر  شــهــرســتــان هــا ن
بــوده و ممکن اســت عــدم تــوان مالی یا 
شدن  اجرایی  راه  سر  بر  دیگر  مشکالتی 

آن وجود داشته باشد.
وی افزود: اما برخی شهرستان ها قابلیت 
ارائــه فضا و امکانات را به طالب دارنــد تا 
ایـــن ظــرفــیــت دانــشــگــاهــی را بــه صــورت 
کنند.  فــراهــم  عالقمندان  بـــرای  مــجــازی 
آنچه  ساختمان، سیستم، اینترنت و هر 
حــوزوی  دروس  کنار  در  را  اســت  الزم  که 

می توانیم مهیا کنیم.
امتحانات،  برگزاری  محل  داد:  ادامــه  وی 
مـــی تـــوانـــد هـــمـــان شــهــرســتــان زیــرنــظــر 
در  سال  پایان  در  یا  و  دانشگاه  نماینده 
همین دانشگاه حضوری باشد. تا به طور 
درسی  محتوای  ارائــه  سطح  از  مستقیم 
به صورت مجازی، دانشگاه مطلع شود. 
بــه هــر حــال اصــل کــار تــوافــق شــود روی 
راهکارها و پیشنهادها می شود صحبت 
آن است که نیروهایی   کرد مهم خروجی 
در  دانشگاه  خود  خروجی های  به  شبیه 
غ الــتــحــصــیــل شـــده و  شــهــرســتــان هــا فــار
را در خدمت دین و  بتوانند دانش خود 

جامعه ارائه کنند.
ــت:  ــ ــار بـــیـــان داش ــوکـ ــالم جـ ــجـــت االسـ حـ
تا  اهلل  بحمد  را  حـــوزه  مختلف  ســطــوح 

و  داریـــم  بهبهان  حـــوزه  در  ج  خـــار درس 
ــول خدمت  فــقــه و اصـ ج  ــار بــخــش خـ در 
ــام جمعه  امــ نــاصــری  آیـــت اهلل  حــضــرت 
درس  کــه  هستیم  شــهــرســتــان  مــحــتــرم 

ج رسمی است و ثبت می شود. خار
در  طلبه   ۱۴۰ حـــدود  ایــن کــه  بــیــان  بــا  وی 
تحصیل  مشغول  بهبهان  شهرستان 
حوزه  سه  ترکیب  از  هستند  دینی  علوم 
این اساس  بر  که  با هم خبر داد  علمیه 
جعفر  بــن  مــوســی  جــامــع  علمیه  ــوزه  حــ
تاسیس شده و این فقط به خاطر صرفا 
تلفیق این سه مدرسه با هم نبوده بلکه 
از جهت وجود استعدادهایی در بهبهان 
چند  به  خوزستان  استان  تقسیم  نیز  و 
قسمت که منطقه جنوب شرق استان را 
زیر مجموعه شهرستان بهبهان ترسیم  

کرده اند، صورت گرفته است.
رشته های  دیگر  سوی  از  داد:  ادامــه  وی 
تخصصی قرار است در آینده حوزه علمیه 
نیز مراکز علمی  کند و  به استانها واگذار 
ــردی کــه حـــوزه قـــرار بــر راه انـــدازی  ــارب و ک
و  تقسیمات  ســبــب  مجموعا  دارد  آن 
شده  جامع  علمیه  حــوزه  ایجاد  و  تلفیق 
ــم بــا تــوجــه بــه اســتــعــداد و  کــه امــیــدواری
به  نسبت  بهبهان  شهرستان  پتانسیل 
دانشگاه شریف رضوی هم این همکاری 
صورت بگیرد تا ان شااهلل زمینه توفیقات 

بیشتری فراهم شود.

مدیر مدرسه علمیه جامع بهبهان  اعالم کرد؛

زبان گویای دانشگاه رضوی در ارائه متون دینی الگویی برای حوزه علمیه



کالت  امداد  کمیته  رئیس 
خبر داد:

فاقد  کالتی  مددجو   ۲000
مسکن مناسب 

رئیس کمیته امداد کالت گفت: ۲ هزار 
فاقد  اداره  این  حمایت  تحت  خانوار 
مسکن مناسب و یا ساکن در مسکن 

غیرمقاوم روستایی هستند.
غالمحسین  جم،  جام  گزارش  به 
هزار   ۳۶ جمعیت  از  افزود:  الیاسیان 
امداد  کمیته  کالت،  شهرستان  نفری 
از ۲ هزار و ۸۸۵ خانوار  این شهرستان 
حمایت  مددجو  نفر   ۱۶۳ و  هزار   ۵ با 
با  کالت  امداد  کمیته  رئیس  می کند. 
اعالم این که امسال ۲۸ مورد تعمیرات 
مددجویی  مسکن  جزئی  و  اساسی 
امسال  کرد:  بیان  است،  شده  انجام 
مددجویی  مسکن  واحد   ۳۱ ساخت 
 ۲۲ و  شهری  آن  واحد   ۹ که  شده  آغاز 

واحد آن روستایی است.
رسانی های  گاز  اشاره  با  الیاسیان  
اظهار  روستاهای شهرستان   در  جدید 
گاز  کشی  لوله  خانوار   ۱۵۵ برای  کرد: 
انجام شده است. رئیس کمیته امداد 
و  خیران  همکاری  با  شد:  یادآور  کالت 
منظور  به  عامل  بانکهای  تسهیالت 
میلیارد   ۴ حدود  عمرانی  خدمات  ارائه 

تومان تامین و هزینه شده است.
اعالم  با  کالت  امداد  کمیته  رئیس 
 ۲ شدن  دار  خانه  به  کمک  برای  این که 
مناسب  مسکن  فاقد  که  خانوار  هزار 
خیران  همراهی  نیازمند  هستند، 
نیکوکاران  شد:  یادآور  هسیتم، 
کمیته  با  به منظور مشارکت  می توانند 
امداد کالت با استفاده از شیوه ای آسان 
 ۸۸۷۷  *  ۰۵۱۱۴  # کد  گیری  شماره  با  و 
است:  ذکر  شایسته  کنند.  اقدام   *
کیلومتری   ۱۴۵ در  کالت  شهرستان 

شمال شرق مرکز استان قرار دارد.

خراسان  استاندار  حضور  با 
رضوی صورت گرفت:

رونمایی از 5 داروی  تزریقی 
دامی  جدید در کشور 

استاندار  نظری  یعقوبعلی  حضور  با 
تزریقی  داروی  پنج  از  رضوی،  خراسان 
بار  اولین  برای  کشور  در  جدید  دامی 

رونمایی شد.
تزریقی  داروهای  این  است؛  گفتنی 
ویتامین  بیوتیک،  آنتی  حوزه  در  دامی 
این،  از  پیش  و  است  معدنی  مواد  و 
در  وارداتی  صورت  به  فوق  محصوالت 
کشور یافت می شد. الزم به ذکر است؛ 
با همت شرکت داروسازی نصر فریمان 
دامی،  تزریقی  داروهای  این  تولید  و 
حدود پنج میلیون یورو در سال صرفه 
جویی ارزی صورت خواهد گرفت و این 

واحد نیاز کشور را تامین خواهد کرد.

گسترده  ردزنی های  با  غافلگیرانه   عملیات  رشته  یک  در 
اطالعاتی 2محموله مواد افیونی کشف شد. 

مخدر  مــواد  با  مبارزه  پلیس  ویــژه  عملیات  مرکز  تیم های 
خراسان رضوی در مرحله اول این عملیات ضربتی با ردزنی 

و  دستگیر  2متهم  مشهد  در  ســـواری  خـــودرو  توقیف  و 
100کیلو تریاک کشف کردند. 

ــا مــــواد مــخــدر پــلــیــس تــربــت حــیــدریــه  تــیــم هــای مـــبـــارزه ب
ــا تــوقــیــف خــــودروی  نــیــز در ایـــن عــمــلــیــات غــافــلــگــیــرانــه ب

و  ایست  در  بــود  حرکت  در  مشهد  مقصد  به  که  کامیون 
دستگیر متهم  یک  و  کشف  تریاک  100کیلو  کامه   بازرسی 

 کردند. 
تحقیقات بادستورات مقام قضایی ادامه دارد.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی خبر داد:
کشف 200 کیلو مواد مخدر در خراسان رضوی

دوشنبه    18 بهمن    1400   شماره 6150
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خبر

اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضویضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

شهردار مشهد ضمن اشاره به اهمیت رفع مشکالت کشف 
رود، گفت: معتقد هستیم حل مشکل حاشیه شهر بدون 

ساماندهی کشف رود ممکن نیست.
به گزارش جم جم، سید عبداهلل ارجائی افــزود: کشف رود و 
ساماندهی آن یکی از مسائل اساسی شهر مشهد است که 
دستگاه اصلی و متولی آن سازمان حفاظت محیط زیست و 

آب منطقه ای استان هستند.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مدیریت شهری 
هرکاری بتواند برای ساماندهی و احیای این رود تاریخی انجام 
می دهد، اما این که نقش سایر ارگان ها را انجام دهد، منطقی 

نیست.
با بیان این که برای ساماندهی  شهردار مشهد 

کشف رود درکنار متولیان اصلی ایستاده ایم 
البته  کرد:  تصریح  می کنیم،  حمایت شان  و 

ــت کــه سایر  ــن اس ــن همراهی ای ــرط ای ش
متولی  دستگاه های  ویــژه  به  دستگاه ها 

به وظایف خود در قبال کشف رود عمل 
کنند و ما نیز در حد توان به آن ها کمک 

خواهیم کرد.
ارجــائــی در خــصــوص احـــداث 

احــداث  اظهارکرد:  نیز  رود  کشف  در  فاضالب  تصفیه خانه 
تصفیه خانه وظیفه شهرداری نیست و ما تنها می توانیم اگر 
شورای شهر آن را در بودجه ببیند به احداث تصفیه خانه در 

کشف رود کمک کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران دربــاره زمان 
اظهار  مشهد،  شهری  قطار  سه  خط  یک  فاز  از  بهره برداری 
کـــرد: اگــر دولـــت سهمی را کــه در 
کمک بــه قــطــار شــهــری تقبل 
کند در قدم  پــرداخــت  ــرده،  کـ
ــداث  ــ بـــعـــدی؛ بـــه دنـــبـــال احـ
ــن و  ــ پــایــانــه مــســافــربــری، راه آه
فرودگاه به حرم مطهر 

هستیم.
مشهد  شهردار 
 1401 بودجه  به 
ــرداری  ــ ــهـ ــ شـ
اشــــــــاره و 

خاطرنشان کرد: در مجموعه بیش از 70 درصد بودجه سال 
آینده به فعالیت های عمرانی اختصاص خواهد یافت که از 
این 70 درصــد، 38 درصــد بودجه عمرانی به مناطق حاشیه 

شهر و کم برخوردار شهر اختصاص می یابد.
ارجائی اضافه کرد: در مجموع به دنبال این هستیم که بیش 
پایدار  منابع  از  را  مشهد  شهرداری   1401 بودجه  درصــد  از 46 

تامین کنیم.
وی در خصوص برنامه های مدیریت شهری برای استقبال از 
بهار امسال نیز گفت: با توجه به نیاز مردم به نشاط و شادابی 
این وعده را به مردم عزیز می دهیم که امسال شاهد نوروزی 

مهدوی، شاد و رنگی در مشهد خواهیم بود.
برای  که  این ســوال  به  پاسخ  در  شهردار مشهد همچنین 
نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر چه میزان اوراق مشارکت 
در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ما برای بافت پیرامونی 
حرم مطهر درخواست انتشار اوراق مشارکت کرده ایم که اگر 
وزیر کشور موافقت کند؛ مبلغ 600 میلیارد تومان با بازپرداخت 

75 درصد شهرداری، 25 درصد دولت منتشر خواهد شد.
ارجائی ادامه داد: اولویت شهرداری در بافت پیرامونی حرم 
مطهر بازگشایی مسیر و راه تشرف زائران و مجاوران به حرم 

مطهر است.

اردوی جهادی سالمت محور »نذر شفاء« 
از 13 تا 15 بهمن و به همت مدیریت امور 
اجتماعی  خدمات  معاونت  مجاورین 
بنیاد کرامت رضوی، در 6 روستای بخش 
رضویه شهرستان مشهد برگزار و خدمات 
اجتماعی  و  فرهنگی  بهداشتی،  نیاز  مورد 

به اهالی این روستاها ارائه شد.
هادی غالمی مدیر امور مجاورین معاون 
و  رضوی  کرامت  بنیاد  اجتماعی  خدمات 
»نذر  جهادی  اردوی  از  مرحله  این  گفت: 
روستای   6 در  روز  سه  مدت  به  شفاء«، 
علیا،  قرنه  شامل  رضویه  بخش  محروم 
بریلی  نیازآباد، قلعه پختوک،  کالته عبدل، 
و  برگزار  پس خوری  روستای  محوریت  به 
خدمات بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی به 

اهالی این روستاها ارائه شد.
متخصص،  پزشکان  نفره   30 تیم  *اعزام   

پرستاران و کادر درمانی
برنامه،  از اجرای  افزود: یک روز پیش  وی 
مجاورین  امور  خدمه  و  پزشکان  از  تیمی 
اعزام  منطقه   به  ارزیابی  و  غربالگری  برای 
شدند تا مقدمات کار فراهم شود، سپس 
پزشکان  از  نفره   30 شامل  کامل  تیمی 
به  درمانی  کادر  و  پرستاران  متخصص، 
از  درمانی  تجهیزات  و  امکانات  همراه 
سیار  بیمارستان  اتوبوس  دو  جمله 
رضوی، مواد بهداشتی و لوازم ضدعفونی 
دو  طی  و  یافتند  حضور  منطقه  در  دارو  و 
و  درمانی  تشخیصی،  خدمات  ارائه  به  روز 

دارویی پرداختند.

 * خدمت رسانی به 600 نفر و تحویل داروی 
رایگان به ارزش 10 میلیون تومان

غالمی با اشاره به خدمات درمانی و دارویی 
جهادی  اردوی  این  قالب  در  شده  ارائه 
اعالم کرد: در نتیجه ارائه خدمات تخصصی 
جراحی  عمومی،  پزشک  حوزه  های  در 
و  دندانپزشکی  مامایی،  و  زنان  عمومی، 
روانشناسی و مشاوره، غربالگری و معاینه 
داروی  تحویل  و  مراجعه کننده   600 حدود 
تومان  میلیون   10 حدود  ارزش  به  رایگان 

بوده است.
فرهنگی  سراسری  جشنواره  برگزاری   *  

ورزشی برای ساکنان مناطق کم برخوردار
خدمات  دیگر  به  اشاره  با  همچنین  وی 
این  جمله  از  گفت:  جهادی  اردوی  این 
جشنواره  دوره  اولین  برگزاری  خدمات، 
مسابقات  رضوی،  ورزشی  فرهنگی 
نونهاالن  سنی  رده های  ویژه  مقدماتی 
مناطق  و  شهرها  حاشیه  نوجوانان  و 
با  که  است  کشور  سراسر  برخوردار  کم 
بازی های  و  روستایی  ورزش  محوریت 
ویژه  ورزشی  رشته   10 در  محلی،  بومی 
آغاز شده  آقایان و 5 رشته برای خواهران 
جشنواره  این  در  روستاها  اهالی  و  است 

شرکت می کنند.
 * تدوین طرحی برای کمک به اشتغالزایی 

اهالی روستا
برنامه های  و  ح  طر تداوم  به  اشاره  با  وی 
به  خدمت  ارائه  برای  رضوی  کرامت  بنیاد 
مناطق  در  رضا)ع(  حضرت  همسایگان 

پایش  جریان  در  کرد:  تأکید  روستایی، 
نیازهای  سایر  شناسایی  و  منطقه ای 
باب  سه  تعمیر  و  به سازی  روستائیان، 
و  مسجد  محروم،  روستائیان  منزل 
مدرسه روستای پس خوری با برآورد هزینه 
50 میلیون تومان و نیز تدوین طرحی برای 
کمک به اشتغالزایی اهالی روستا از مسیر 

ارائه تسهیالت در دستور کار قرار گرفت.
یارتی  ز کاروان های  برقراری  پیگیری   *  

اهالی روستا به مقصد مشهد
به  خدمت  برای  دیگر  ح  طر یک  به  غالمی 
افزود:  و  کرد  اشاره  هم  روستا  این  اهالی 
به دلیل بعد مسافت از مشهد و کمبود 
به  روستائیان  از  شماری  نقلیه،  وسایل 
خصوص مسن ترها توفیق زیارت مستمر 
حرم مطهر رضوی را پیدا نمی کنند که برای 
زیارت  امکان  زودی  به  مشکل،  این  حل 
خواهیم  فراهم  را  کاروان  قالب  در  آن ها 

کرد.
 * تالش برای خدمت رسانی بیشتر

خدمات  معاونت  مجاورین  امور  مدیر 
اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در پایان ابراز 
شفاء«،  »نذر  ح  طر تداوم  با  کرد  امیدواری 
مشکالت  و  نیازها  رفع  و  شناسایی  پس 
آستان  روستائیان،  و  حاشیه نشینان 
مسئولیت  و  توان  حد  در  رضوی  مقدس 
به  را  بیشتری  خدمات  خود،  اجتماعی 

مجاوران امام رئوف ارائه کند.
اردوهای  است  قرار  است  ذکر  شایان 
به  بار  یک  ماه  هر  شفاء«  »نذر  جهادی 
قدس  آستان  توسط  مستقل  صورت 
برگزار  برخوردار  کم  مناطق  در  رضوی 
موقوفه داری  مناطق  بین  این  در  و  شود 
امکانات  و  شهری  مراکز  به  دسترسی  که 
درمانی ندارند، در اولویت دریافت خدمت 

خواهد بود.

شهردار مشهد در حاشیه اولین نشست خبری خود اعالم کرد؛

حل مشکل حاشیه شهر بدون ساماندهی کشف رود ممکن نیست

به همت بنیاد کرامت رضوی و با مشارکت خادمیاران صورت گرفت؛

بهره مندی 6 روستای محروم از خدمات اردوی جهادی »نذر شفاء«
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خبر

استان  گــاز  شرکت  مدیرعامل 
خبر داد:

مـــدیـــریـــت  اخــــطــــار   946
در  ــاز  گ قطع   25 و  مــصــرف 
ــان  ــراس خ دولــتــی  ادارات 

رضوی انجام شد

رضوی  خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
بازرسی  و  نظارت  مورد  هزار   41 گفت: 
دولتی  دستگاه های  در  گاز  مصرف 
استان انجام شده که این مهم منجر به 
صدور 946 اخطار مدیریت الگوی مصرف 

و قطع گاز 25 اداره دولتی شده است.
با  افتخاری  حسن  جام جم،  گزارش  به 
گاز  شرکت  افزود:   مطلب  این  اعالم 
امسال  آذر  نیمه  از  رضوی  خراسان 
مطابق بخشنامه ابالغی معاون محترم 
تشکیل  به  نسبت  جمهوری  ریاست 
گاز  مصرف  مدیریت  پایش  گشت های 
ادارات و موسسات دولتی استان اقدام 

نموده است.
وی افزود: از زمان آغاز این طرح تاکنون 41 
هزار بازدید در مشهد و شهرستان های 
نتیجه  که  شد  انجام  رضوی  خراسان 
آن صدور 946 مورد اخطار و قطع گاز 25 
اداره دولتی به دلیل عدم رعایت الگوی 
با  افزود:  افتخاری  است.  بوده  مصرف 
جبهه  ماندگاری  و  گستردگی  به  توجه 
مصرف  افزایش  و  کشور  در  سرد  هوای 
متولیان  و  دولتی  مدیران  از  گازطبیعی، 
حتما  می شود  درخواست  ادارات  انرژی 
خود  متبوع  سازمان   گرمایشی  وسایل 
را یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری 
و در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید کرد: 
دمای رفاه ساختمان های دولتی باید ۱۸ 
تا ۲۱ درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی 
و بسته و ۱۸ درجه سانتیگراد در راهروها 
باشد.   سرپوشیده  عمومی  فضاهای  و 
خراسان  گاز  شرکت  گفت:  افتخاری 
تشکیل  با  ساعته   24 صورت  به  رضوی 
50 تیم نسبت به پایش و نظارت مصرف 
می کند.  اقدام  استان  دولتی  ادارات  گاز 
رعایت  عدم  صورت  در  دولتی  ادارات 
صرفه جویی و دمای رفاه، در مرحله اول 
اخطار کتبی دریافت نموده و در صورت 
با  بعد  مرحله  در  مصرف،  اصالح  عدم 
قطع  به  نسبت  استانداری  هماهنگی 

جریان گاز آنان اقدام می شود.
شبکه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
گاز طبیعی در تمام شهرها و روستاهای 
امید  به  و  است  پایدار  رضوی  خراسان 
با  مسئوالن  و  مردم  همکاری  و  خدا 
هم  امسال  گاز،  بهینه  مصرف  رعایت 
سال  سرد  روزهای  از  گرم  عبور  شاهد 

خواهیم بود.

الرضا)ع( ضمن اشاره  رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
به این که همیشه خود را به صبر و بردباری توصیه کرده ایم، 
گفت: معتقد هستیم پرداختن به حواشی موجب از میان 
رفتن وقتی می شود که باید برای خدمت به مردم و حل گره 

آنان اختصاص پیدا کند.
بیست  ابتدای  در  موحدیان«  »حسن  جام جم،  گــزارش  به 
ایــام دهه  تبریک  با  و ششمین جلسه علنی شــورای شهر 
انــقــالب اسالمی  دنــیــا،  امـــروز در تمام  افـــزود:   ، مــبــارک فجر
می  کنند؛  معرفی  و  می شناسند  امـــام)ره(  حضرت  نــام  با  را 
انقالب،  امام راحل)ره( و شهدای  بزرگ  شناخت شخصیت 
یک وظیفه همگانی بوده و الزمه ماندگاری فرهنگ انقالب 

و روحیه استکبارستیزی است.

با بیان این که اولویت شورای ششم خدمت به مردم  وی 
است و نه پرداختن به حواشی، اظهارکرد: برخی رسانه  های 
مشکالت  و  مسائل  که  ــد  دارن تــالش  فجر  دهــه  در  معاند 
تا  است  ما  دوش  به  سنگینی  وظیفه  کنند،  بیان  را  کشور 
کم کاری هایمان سوژه ای برای رسانه های معاند که اهداف 

خاصی را دنبال می کنند، نشود.
روز  گرامیداشت  به  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس 
و  اولــیــن  کــرد: خــانــواده  ــاره و تصریح  اشـ تحکیم خــانــواده 
جامعه  سالمت  و  دوام  بقا،  است،  جامعه  رکن  مهمترین 
نهادهای  بنابراین  اســت  خــانــواده  نهاد  استحکام  گــرو  در 
 متولی باید به آسیب شناسی معضالت این نهاد اجتماعی

 بپردازند.

موحدیان اضافه کرد: شورای شهر و کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی در این راستا از هیچ تالش و اقدامی برای تقویت و 

استحکام بخشی به نهاد خانواده دریغ نخواهد کرد .

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد الرضا)ع(:

اولویت شورای ششم خدمت به مردم است

عمومی  کتابخانه  افتتاح  مراسم  مراسم 
العالی(  ای)مدظله  خامنه  امام  مشارکتی 
شهرستان  کاخک  حسنیه  علمیه  حوزه 

گناباد برگزار شد.
به گزارش جام جم، مراسم افتتاح کتابخانه 
العالی(  ای)مدظله  خامنه  امام  مشارکتی 
شهرستان  کاخک  حسنیه  علمیه  حوزه 
سرپرست  نصیری،  رضا  حضور  با  گناباد 
فرماندار شهرستان گناباد؛ حجت االسالم 
کتابخانه های  مدیرکل  سبزیان،  اکبر  علی 
حجت االسالم  رضوی؛  خراسان  عمومی 
حوزه  مدیر  و  جمعه  امام   ، خاکشور ولی 
حجت  کاخک؛  شهر  حسنیه  علمیه 
شورای  رئیس  مقیمیان،  حمید  االسالم 
علی  االسالم  حجت  کاخک؛  شهر  اسالمی 
رضا)ع(  امام  علمیه  حوزه  مدیر  گوهری، 
شهرستان  مسئوالن  از  دیگر  جمعی  و 
برگزار شد.در ابتدا این مراسم رضا نصیری، 
گناباد  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
مراسم  در  حاضران  به  مقدم  خیر  ضمن 
گفت: موضوع کتاب و کتابخوانی به عنوان 
برنامه های  موثرترین  و  مهمترین  از  یکی 
آن  ترویج  با  که  است  علمی  و  فرهنگی 
می توانیم بخشی از نیازهای جامعه به ویژه 

نسل جوان را پاسخگو باشیم. 
وی ضمن اشاره به خاطره ای از کتابخوانی 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، افزود: 
یک  العالی(  اسالمی)مدظله  انقالب  رهبر 
کتابخوان حرفه ای هستند و این امر را نیز 
طور  به  اند،  داده  ترویج  خود  خانواده  در 
گونه  بدین  ایشان  مطالعاتی  شیوه  مثال 
را  آن  کتاب  یک  مطالعه  از  پس  که  است 
برای مطالعه در اختیار دیگر افراد خانواده 
تا  می شود  باعث  امر  این  می دهند.  قرار 
عالوه بر ترغیب سایر افراد به امر مطالعه، 
نیز در  این مسئله  از  ناشی  شور و شعف 

خانواده ایجاد شود.
نصیری با اشاره به این که در حوزه کتاب و 
کتابخوانی باید از روشهای نوین استفاده 
به  کتاب  به  نباید  داشت:  اظهار  شود، 

به  منتظر  قفسه  در  که  منبع  یک  چشم 
کنیم،  نگاه  است،  شدن  گرفته  امانت 
بلکه ما باید سعی کنیم کتاب را وارد زندگی 
مردم کنیم. این هدف می تواند با برگزاری 
راه  کتاب،  کاروان  همچون  برنامه هایی 
امکان  در  مطالعه  ایستگاه های  اندازی 
مراسم های  برگزاری  تردد،  پر  و  عمومی 
برگزاری  کتاب،  از  رونمایی  و  بررسی  نقد، 
مناسبت های  در  کتاب  نمایشگاه های 
عمل  جامعه   ... و  مذهبی  و  ملی  مختلف 

پوشانده شود.
چنین  »رقصی  کتاب  معرفی  ضمن  وی 
میانه میدانم آرزوست« اثر شهید مصطفی 
دسترسی  در  تسهیلگری  افزود:  چمران، 

مهم  عوامل  از  یکی  کتاب  به  مردم  عموم 
در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است. 
اگر چه که فضاهای مجازی و ابزارهای نوین 
صوتی و تصویری هیچگاه نمی توانند جای 
می توانیم  اما  بگیرند  را  فیزیکی  کتاب  یک 
را به  ابزارها  با کمی هوشیاری و دقت این 
به  دادن  گوش  درآوریم.  کتاب  خدمت 
کتابهای صوتی می تواند جایگزین مناسبی 
برای کتاب فیزیکی در مواردی باشد که فرد 
در حین انجام کارهای روزمره می تواند انجام 
سبزیان،  اکبر  علی  االسالم  حجت  دهد.  
خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
و  فجر  دهه  اهلل  ایام  تبریک  ضمن  رضوی 
و  راحل)ره(  امام  و خاطره  یاد  گرامیداشت 
مقدس،  دفاع  اسالمی،  انقالب   شهدای 
گفت:  سالمت  مدافعان  و  حرم  مدافعان 
امروز کتابخانه های عمومی از حالت سنتی 
سالن  و  کتاب  امانت  و  انباشت  صرف 
ج شده اند و به فرهنگسراهای  مطالعه خار
اجتماعی که وظیفه پاسخگویی به نیازهای 
دانشی و اطالعاتی عموم مردم را بر عهده 
به  ما  نگاه  اگر  شده اند.  تبدیل  دارند، 
فرهنگسرایی،  نگاه  عمومی  کتابخانه های 
فکری  رشد  و   نوآوری  مراکز  دانشگاهی، 
بسیار  و  مناسب  خروجی  می توانیم  باشد 

متفاوتی را دریافت کنیم.

با حضور سرپرست فرمانداری گناباد؛

افتتاح کتابخانه عمومی مشارکتی امام خامنه ای کاخک گناباد برگزار شد

اجرای تمرین تاکتیکی با هدف ارتقاء سطح امنیت منطقه 
گاز  و  نفت  تاسیسات  از   حفاظت  و  خانگیران  عملیاتی 

انجام شد.
بر مبنای این گزارش، اجرای تمرین تاکتیکی، رزم زمینی و 
مقابله با نفوذ ریز پرنده ها به مرکزیت پاالیشگاه گاز شهید  
هاشمی نژاد و مرکز اندازه گیری شرکت بهره برداری نفت و 

گاز شرق انجام شد.
گفتنی است در این تمرین تاکتیکی عملیات های مختلف 

کمین و مقابله با نفوذ عناصر معاند در منطقه شورلق و 
چکودر به شعاع ۱۲ کیلومتر برگزار شد.

ــای ســیــزدهــم،  ــ ــان ذکـــر اســـت: ایـــن بــرنــامــه در روزهـ ــای ش
چهاردهم و پانزدهم بهمن و به همت محورپنجم عملیاتی 
حسین)ع(،  امــام  گــردان  پــاســداران،  سپاه  برونسی  شهید 
سپاه ناحیه سرخس و نیز همکاری و مساعدت پایگاه های 
بسیج شرکت های بهره برداری نفت و گاز شرق و پاالیش 

گاز شهید  هاشمی نژاد برنامه ریزی و انجام شد.

اجرای تمرین تاکتیکی با هدف ارتقاء سطح امنیت منطقه عملیاتی خانگیران


