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اختصاص 17
میلیارد و 240
میلیون ریال به
بخشهای آب و
فاضالب بردسکن

اتصال یک شهر و 250
روستا در خراسان
رضوی به شبکه

سراسری گاز کشور
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رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهرمشهد بیان کرد؛

پیشرفت رضایتبخش عملیات اجرایی
خط دو و سه قطار شهری

صفحه 2

برگزاری اولین جلسه کمیته راهبردی
مدیریت منابع آب خراسان رضوی
صفحه 2

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد استان عنوان کرد؛

اختصاص رتبه سومی انتشار کتاب به
خراسان رضوی

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشــاد خراســان
رضوی گفت :این اســتان در انتشار کتاب جایگاه
سومی را به خود اختصاص داده است و در صنعت
چاپ جزء برترینهای کشور است.
یوســف امینی افزود :خراســان رضوی یکی از

استاندار خراسان رضوی؛

 ۲۲۸پروژه اقتصادی استان ،آماده بهرهبرداری
صفحه 2

مشکل قطعی سیستم من کارت
برطرف شده است

اســتا نهای پیشــگام در صنعت چاپ بوده که در
ســا لهای گذشته با اســتفاده از تســهیالت زود
بازده برای بازســازی و نوسازی در قالب تسهیالت
بانکی و اشــتغا لزایی حمایت ویژ های از این بخش
شده است.
صفحه 3

برگزاری « مانور آمادگی در شرایط اضطرار»
در شرکت آب و فاضالب مشهد
باهدف وحدت فرماندهی و تجربه شرایط
دشــوار «مانور آمادگی در شرایط اضطرار»
با حضور معاونین و مدیران عملیاتی شرکت
آب و فاضالب مشهد برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت آب و
فاضالب مشهد ،این مانور با رمز «السالم علیک
یا رسول ا »...و در سه محور اصلی «آب ،فاضالب
و تاسیسات آب» برگزار شد ،از جمله بخشهای
دیگر این مانور ایمنی ،حفاظت و حراست ،روابط
عمومی ،پشتیبانی و بازرسی بود.
در ابتــدای ایــن مانور مهندس شــاهین
پاکروح معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری
شــرکت مهندسی آبفای کشور بهصورت تلفنی
ضمن تشــکر از حضور مؤثر گروههای فنی آبفا
مشهد در مناطق زلزلهزده کرمانشاه اظهار کرد:
برگزاری این مانور میبایســت باعث توانمندتر
شدن ما شود ،باید شرایط سخت را مرور کنیم
و تدابیر الزم را برای ارتقای توانمندیها اتخاذ
نماییــم و بهنوعــی یک مدیر بایــد در چنین
شــرایطی در حداقل زمان ممکــن خودش را
پیدا کند .وی در ادامه افزود :اکیپهای اعزامی
آبفای مشــهد به مناطق زلزلهزده کرمانشــاه،
متخصــص و متعهد بودند و بدون وابســتگی
اقدامات قابلتوجهی را به انجام رســاندند که
جای تقدیر و تشکر دارد.
مهندس حجت علی شــایان فر ،مدیرکل
مدیریت بحران اســتانداری خراسان رضوی
نیز در بازدید از این مانور گفت :باید موضوع
مخاطرات را جدی بگیریم؛ چراکه طی 100
ســال گذشته 7 ،درصد از جا نباختگان زلزله
در جهــان مربوط به ایران بوده اســت و این
واقعیت در کشــور ما وجــود دارد .انجام این
مانــور مهار تها را باال میبرد و میبایســت
عــاوه برافزایش انســجام ،نقــاط ضعف را
شناسایی و مرتفع نمود.
وی خاطرنشان کرد :ره آورد این مانور باید
بهگونهای باشــد که تمامی همکاران نســبت
به پوشــش بیمهای منازل خود اقدام نموده و
دورههای آموزشی کمکهای اولیه را بگذرانند
و تأکیــد میکنم که بایــد فرهنگ عمومی در
ارتباط با بالهای طبیعی را باال ببریم.
همچنین مهندس سید علیرضا طباطبایی،
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در جمع
همکاران حاضر در «مانور آمادگی در شــرایط
اضطرار» گفت :نیروهای شــرکتکننده در این

مانور کسانی هســتند که تیم مدیریت عملیات
را تشکیل میدهند و قدرت تصمیمگیری دارند.
وی ایجــاد همدلی را یکــی از مهمترین اهداف
مانور اعــام کرده و گفت :این مانور یک کالس
آموزشی است و درسهای مهمی برای ما دارد و
باید ارزیابی درستی از کاستیها داشته باشیم و
بتوانیــم در کوتاهترین زمان ممکن خود را برای
کمکرسانی آماده کنیم.

ره آورد این مانور باید بهگونهای
باشد که تمامی همکاران نسبت
به پوشش بیمهای منازل خود
اقدام نموده و دورههای آموزشی
کمکهای اولیه را بگذرانند و
تأکید میکنم که باید فرهنگ
عمومی در ارتباط با بالهای
طبیعی را باال ببریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اظهار
کرد :در این مانور باید شــرایط سختافزاری و
نرمافزاری مورد بررســی قرار گیــرد و نیازها را
تأمین نماییم و در شــرایط واقعی بتوانیم کار و
فعالیت را به سرانجام برسانیم.
مهندس طباطبایی تصریــح کرد :رویکرد ما
این است که در هر شــرایط باید خدماترسانی

ادامه یابد و خدمات پایدار ارائه شــود و بایستی
نگاه نقادانه به مانور داشــته باشــیم و هر آنچه
میتواند مؤثر باشد را شناسایی نموده و آمادگی
خود را افزایش دهیم.

بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه

مهنــدس طباطبایــی طــی بازدیــدی
از وضعیــت مخــازن ،فیلترهــای شــبکه و
ایســتگا ههای پمپاژ ســرپل ذهاب و ســراب
گرم را بررســی و از پروژه آ برسانی به 37
روستای منطقه صفر مرزی توسط اکیپهای
امدادی آبفای مشــهد بازید نمود .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب مشهد پس از بازدید از
مناطق زلزلهزده غرب کشــور دستورات الزم
جهت تأمین و تعمیر لوازم شــبکه آ برسانی
مناطق زلزلهزده را صادر کرد.
گفتنی اســت؛ پس از وقوع حادثه زلزله
در کرمانشــاه بــا همکاری و نظــارت دفتر
مدیریت بحــران و پدافنــد غیرعامل آبفای
کشــور  ۲اکیــپ از نیروهــای امــدادی و
فنی ،بر قکار ،جوشــکار و آشــنا به خطوط
و شــبکه آب از مشــهد بالفاصله عازم غرب
کشــور شــدند .همچنین دو کامیون حاوی
پتو ،آ بمعدنی و ســایر اقالم خوراکی ،لوازم
پلیاتیلــن و قطعــات مورد نیــاز در حوزه
خطــوط آب و فاضالب از آبفای مشــهد به
مناطق زلزلهزده ارسال شدند.

صفحه 3

برگزاری نشست مشترک متخصصین
مدیریت انرژی و استاندار

صفحه 4

راهیابی پاالیشگاهگازهاشمینژاد به
مرحلهدومجایزهسرآمدیوزارتنفت
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بــا همتکارشناســان این ســازمانو نیــز تــاش تولیدکنندگان
بخشکشاورزی اســتان ،توانستیم رکورد بیشــترین نمونهکشوری را از
آنخودنماییم.
در سی ودومین دوره انتخاب و معرفی و تجلیل از نمونه های ملی
بخش کشــاورزی که با حضور وزیر جهادکشــاورزی ،معاونین و مدیران

از ابتدای تأسیس معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی
تاکنون صورت گرفت؛

تشرف بیش از  570هزار زائر زیارت
اولی محروم به حرم مطهر رضوی

معاون امداد مســتضعفان آســتان
قدس رضوی گفت :از ابتدای تأسیس
ایــن معاونت در اردیبهشــت ماه 95
تاکنــون بیــش از  570هــزار زائــر
محروم زیارت اولی به همت آســتان
قدس رضــوی در قالب «طــرح مهر
درخشــان رضوی» به مشــهد مقدس
ســفر و به حرم مطهر امــام علی بن
موسی الرضا (ع) مشرف شدند.
مصطفی خاکســار قهرودی اظهار
داشــت :از ابتدای سال جاری تاکنون
بیــش از  230هــزار زائــر محروم و
زیارت اولــی به همت آســتان قدس
رضوی در قالب «طرح مهر درخشــان
رضوی» به مشــهد مقدس ســفر و به
حرم مطهر امام علی بن موســی الرضا
(ع) مشرف شدند.
وی فراهــم آوردن زمینه تشــرف
محبــان محرومــان و نیازمنــدان
اهــل بیــت (ع) بــه زیــارت حــرم
مطهر حضــرت ثامــن الحجج (ع) را
یکــی از رســالتهای معاونــت امداد
مســتضعفان آســتان قــدس رضوی
معرفــی و خاطرنشــان کــرد :ایــن
معاونت از ابتدای سال جاری تاکنون
زمینــه تشــرف بیــش از  230هزار
زائر محروم و نیازمنــد را با همکاری
ارگانهــای امدادرســان همچــون
کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بســیج
مســتضعفان ،سپاه پاســداران انقالب
اســامی ،هیئت رزمندگان اســام و
خیریههای فعال به حــرم مطهر امام
رضا(ع) فراهم کرده است.
معاون امداد مســتضعفان آســتان
قدس رضوی با بیان اینکه این زائران
به مدت  3روز در مشــهد الرضا (ع)
مهمان آســتان قدس رضوی هستند،
عنوان کرد :برای اعزام زائران زیارت
اولی ،شــرایطی که البته قابل انعطاف

نیــز باشــد ،تعریف شــده اســت ،تا
در مبــدا ،انطباق با شــرایط صورت
بگیرد ،این شــرایط عبار تاند از اینکه
متقاضیان باالی  40ســال سن داشته
و تاکنــون بــه مشــهد مقدس ســفر
نکرده باشــند یا از آخرین سفر آ نها
مدت طوالنی گذشــته باشد ،همچنین
باید محرومیت آنها محرز شــود ،البته
برای بیماران خــاص و صعب العالج،
ایتام و نخبگان محروم شــرایط سنی
برداشــته شــده و تنهــا محرومیت و
زیارت اولی بودن مدنظر است.
خاکســار بهر همنــدی از وعد ههای
کامــل غذایی ،اســکان در زائر شــهر
رضوی ،حضور در مهمانسرای حضرت
در یک وعده غذایی ،شــرکت در ویژه
برنامههــای فرهنگی حــرم مطهر را از
جملــه خدمات آســتان قدس رضوی
بــه زائــران زیــارت اولــی معرفی و
خاطرنشــان کرد :رونــد ارائه خدمت
بــه زائران به صورت مســتمر در حال
نظــارت و کنتــرل اســت ،در تمامی
محلهای اقامــت ،ناظرانی از معاونت
امــداد برای نظــارت و کنتــرل روند
خدمات ،کمیــت و کیفیــت پذیرایی
حضــور دارنــد و نواقــص ،انتقادات و
پیشــنهادات را منعکس میکند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برای
شناســایی و اعــزام زائــران محروم
زیــارت اولــی به حــرم بــارگاه منو
رضوی شــرایطی قابل انعطاف تعریف
شــده اســت ،عنوان کرد :از ابتدای
تاســیس معاونت امداد مستضعفان در
آســتان قدس رضوی در اردیبهشــت
ماه ســال  95تاکنون ،ایــن معاونت
شــرایط تشرف بیش از  550هزار تن
از مشــتاقانی که به دلیل مشــکالت
مالــی توفیق تشــرف به حــرم مطهر
رضوی را نداشتهاند.

نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان بیان کرد :

یک یازدهم حجم نقدینگی صندوق
فرهنگیان متعلق به خراسان رضوی است.

نماینده صنــدوق ذخیره فرهنگیان در
استان خراسان رضوی گفت :حجم نقدینگی
صندوق فرهنگیان برابر با  440هزار و 160
میلیارد ریال است که این استان یک یازدهم
حجم نقدینگی صندوق ذخیره فرهنگیان را
به خود اختصاص داده است.
سید نعمت عبدی زاده افزود :در حال
حاضر  77هزار نفر از فرهنگیان خراسان
رضوی عضو صندوق ذخیــره فرهنگیان
هســتند و ماهانه  19میلیــارد ریال حق
عضویت توســط اعضای صندوق اســتان
پرداخت میشود که ساالنه معادل  2هزار
و  640میلیارد ریال است.
وی اضافــه کرد :این صنــدوق باهدف
ارتقای معیشت ،رفاه فرهنگیان و بازنشستگان
فرهنگی ایجادشده و در این راستا ،ماهانه 5
درصد حقوق و مزایای خود را بهعنوان حق
عضویت بهحساب این صندوق واریز میکنند.
عبدی زاده بیان کرد :دولت طبق تبصره
 63قانون تأسیس این صندوق موظف است
که معادل مبلغ عضویت ســاالنه در بودجه
ســنواتی بهحساب این صندوق را واریز کند
که نخستین و مهمترین مزیت سرمایهگذاری
صددرصدی فرهنگیان در این صندوق است.

ارشد وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان نمونه در زیربخشهای مختلف
برگزار شد ،از  17نمونه کشاورزی استان با اهدای لوح توسط مقام عالی
وزارت تقدیر بعمل آمد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ضمن بیان این موضوع افزود:
در مراسم امســال از  153نفر که بعنوان نمونههای ملی بخش کشاورزی
انتخاب شــدهاند ،تجلیل بعمل آمد و مایه بسی خرسندی است که استان
خراسان رضوی در سومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول گردید.

نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:
درمجموع  24شــرکت وابسته و تابعه در 6
حــوزه کاری ملک و ســاختمان ،خدمات
رفاهی ،صنایع آموزشــی و پژوهشی ،انرژی،
صنعت ،بورس ،بانک و بیمه فعالیت اقتصادی
دارند که با احتساب سود مالی در صندوق از
مهرماه سال جاری تا مهرماه سال آینده و در
شرکتهای اقتصادی وابسته از اسفندماه تا
اسفند سال بعد محاسبه میشود.
وی بابیان اینکه امسال  2هزار و  400نفر
از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان
در خراســان رضوی بازنشسته شدند ،افزود:
دوسوم سود ناشی از ماندگاری پول این افراد
از محل صندوق ظرف  75روز تا سه ماه بعد
از بازنشستگی پرداخت و یکسوم باقیمانده
که ســود ناشــی از فعالیت در شرکتهای
اقتصادی وابسته به صندوق است در اسفند
امسال محاسبه و به آنان اعطا میگردد.
عبدی زاده اضافه کرد :فردی که در طول
عضویت خود از سال  1374تا مهرماه امسال
عضو صندوق بوده است در قبال پرداخت 22
سال حق عضویت در پایان بازنشستگی 250
میلیون ریال دریافت خواهد کرد که از رشد
 8درصدی برخوردار است.

محمد رضا قدســی با بیــان اینکه بخش کشــاورزی بعنوان یکی از
بخشــهای اقتصادی کشور مهمترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی است،
افــزود :این مهم بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری و مســئولین عالی
کشور نیز بوده است.
وی افزود :مراسم معرفی و تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی
استان با حضور مقامات ملی و استانی در طی ماه جاری در مرکز استان
و در بهمن ماه در ســایر شهرستانها برگزار خواهد گردید.

رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهرمشهد بیان کرد؛

پیشرفت رضایتبخش عملیات اجرایی خط دو و سه قطار شهری

رئیس کمیســیون حملونقل شــورای
شــهر مشــهد در بازدیــد از پروژ ههــای
قطــار شــهری عملیات اجرایــی خط دو
و ســه را مطابق بــا برنامــه زما نبندی و
رضایتبخش اعالم کرد.
مجتبــی بهارونــد افزود :بنا بــه گفته
پیمانــکار پــروژه برنامــه زما نبندی اجرا
در هــر دو مســیر خــط  2و  3از زمــان
پیشبینیشده جلوتر است.
وی بابیــان اینکه عمده مشــکالت این
بخــش کمبــود منابع مالی اســت ،گفت:
امیدواریــم با تزریــق یکمیلیون و 206
هزار دالر از محل فاینانس مشــکالت مالی
پروژه خط  2و  3قطار شــهری حل شود.
رئیس کمیســیون حملونقل و ترافیک
شــورای اســامی شهر مشــهد مقدس در
توضیــح محدودیتهایــی کــه مجموعــه
اجرایی پروژه خط  2و  3قطار شهری با آن
مواجه بودند ،گفت :در خصوص اســتفاده
از برخــی از فنآور یهــا و ف ّناور یهــای
روز دنیــا به دلیل تحریــم محدودیتهایی
وجود داشــته است اما حســن این چالش
در اســتفاده از تــوان و محصوالت داخلی
بــود کــه امیدواریــم محصــوالت داخلی
از کیفیــت ،اســتاندارد و دوام کافــی که
برایشــان تعریفشــده برخوردار بوده و در

استاندار خراسان رضوی:

ادامه کار دچار مشکل نشوند.
وی جابهجایی روزانه  1200تا 1500
نفر از شــهروندان در فاز یک خط  2را با
توجــه به حجم پروژه مطلوب ندانســت و
گفت :بهر هبــرداری از این خــط با توجه
بــه تعداد مســافری که جابجــا میکند و
شــرایط ایســتگا ههای آ نکه فقط باهدف
تبلیغــات بوده و حاکی از عدم رعایت کار
کارشناســی و دقیق بر روی پروژه است.
رئیس کمیســیون حملونقل و ترافیک
شورای شــهر از تالش مجموعه شهرداری
بهمنظور بهر هبــرداری از خط  2تا میدان
شــریعتی قبل از ســال جدیــد خبر داد
و افــزود :ســعی میکنیم بــا رعایت کلیه
اســتاندارها ادامــه مســیر خــط  2قطار
شــهری تــا قبــل از آغاز ســال جدید به
بهر هبرداری برسد.
بهاروند اتصال خط یک به خط  2قطار
شهری در میدان شــریعتی را کمک بسیار
بزرگی بــه کاهش ترافیــک عنوان کرد و
گفــت :برای افتتاح فــاز دوم خط  2قطار
شهری تا میدان شــریعتی عجله نمیکنیم
و در نظــر داریــم اتصال ایــن دو خط به
یکدیگــر با رعایــت همه اســتانداردها و
فراهمســازی کلیه امکانات ایســتگا هها و
مســیر عبور تا عید نوروز باشد.

 ۲۲۸پروژه اقتصادی استان ،آماده بهرهبرداری است.

اســتاندار خراسان
رضــوی گفــت228 :
پروژه اقتصــادی اعم
از صنعتــی ،معدنــی،
کشاورزی و گردشگری
در استان تکمیلشده و
تا انتهای امسال بهمرور بهرهبرداری میشود.
علیرضا رشیدیان بابیان این مطلب افزود:
این پروژهها درمجموع بااعتباری بیش از 34
هزار و  260میلیارد ریال از محل منابع دولتی
و خصوصی و تسهیالت به انجام رسیده است.
وی افزود :از مجموع  228پروژه اقتصادی
آماده افتتاح در حوزه صنعت ،معدن و تجارت
هماکنون  13مورد آماده بهرهبرداری است.
اســتاندار خراســان رضوی تصریح کرد:
این طرحها با سرمایهگذاری بخش خصوصی
به میزان  22هــزار و  739میلیارد ریال به
انجام رسیده است.
رشــیدیان بابیان اینکه اشتغال مستقیم
حاصــل از این طرحها ،دو هــزار و  968نفر

است؛ اظهار داشت :ازجمله آنها ،پروژه آهن
اســفنجی جوین ،ســیمان تربتجام ،واحد
تولیــد گندله آهن فوالد نیشــابور ،یک واحد
تولید کنســانتره ســنگان خواف ،واحد تولید
انواع آجر ماشینی و نسوز ،کاشی و سرامیک،
تجهیــزات روشــنایی و ورق کارتن چندال و
شیشه نشکن ساختمانی است.
وی ادامه داد :واحد گندله آهن رشت خوار
هم که از معادن سنگآهن احیا سپاهان است
بــه ظرفیت  600هزار تن توافقات مربوطه به
انجام رسیده و آماده کلنگ زنی است.
استاندار گفت :در حوزه جهاد کشاورزی
هم  213پــروژه با تأمین اعتبــار آن از دو
بخــش دولتی بــه میزان یک هــزار و 500
میلیــارد ریــال و ســرمایهگذاری بخــش
خصوصی بــا رقم دو هــزار و  711میلیارد
ریال اجرا و تکمیلشده است.
رشیدیان بابیان اینکه در بهر هبرداری
از این طر حها  3هزار و  222نفر بهصورت
مســتقیم اشــتغال مییابنــد؛ گفــت:

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد:

طر حهــای آبیــاری نویــن ،لولهگــذاری،
واحدهــای پرورش طیــور و دام ،فرآوری
و بســتهبندی زعفران و خشــکبار و غیره،
طرح تجمیع اراضی کشاورزی ،کشتهای
گلخانــهای و غیــره ازجملــه طر حهای به
انجام رسیده در این حوزه است.
وی پروژههــای مربوط به حــوزه میراث
فرهنگی و گردشــگری استان را هم دو مورد
شــامل دو هتل پنج ســتاره دانست و افزود:
این دو پروژه هم فقط با سرمایهگذاری بخش
خصوصــی درمجموع به میــزان هفت هزار و
 310میلیارد ریال به انجام رسیده است.
اســتاندار خراســان رضــوی ،اشــتغال
ایجادشــده از محل بهرهبرداری این دو پروژه
را هم بهصورت مستقیم  650نفر عنوان کرد.
رشــیدیان گفت :بر اســاس برنامهریزی
انجامشده امســال از  105هزار میلیارد ریال
پروژه صنعتی و معدنی در دست انجام استان
با اشتغال شش هزار و  929نفر ،پروژههایی با
ســرمایهگذاری  67هزار و  810میلیارد ریال

امسال به انجام میرسد.
وی عنــوان کــرد :از این رقم بخشــی با
سرمایهگذاری حدود  39هزار و  370میلیارد
ریــال ازجملــه واحدهــای فوالد (شــمش)
نیشــابور ،فوالد احیا ســپاهان ،فوالد مبارکه
ســنگان در نیمه اول سال و واحدهای فوالد
اپال پارسیان در ســنگان ،واحد تولید حوله
و نیز کاغذ ،لولههای ســاده کربنی ،همچنین
واحد کنسانتره توســعه ملی سنگان در سفر
اخیر معاون اول رئیسجمهوری به مشــهد به
بهرهبرداری رسیده است.

مشکل قطعی سیستم مراکز شارژ منکارت برطرف شده است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره
به بروز اختالل در سیستم منکارت ،گفت :در
حال حاضر مشــکل قطعی سیستم مراکز شارژ
منکارت برطرف شده است.
علیاصغر نیشابوری با بیان این مطلب ،اظهار
کرد :طی روزهای گذشته برخی از سیستمهای
مراکز شارژ منکارت قطع شده و خدمترسانی
به مســافران با مشکالتی همراه شده بود که در
حال حاضر این مشکل مرتفع شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر سیستمهای
شارژ منکارت از ســال  94در اختیار سازمان
فنــاوری اطالعات قرار گرفته اســت ،افزود :به
همین دلیل ســازمان اتوبوســرانی و شــرکت
بهرهبرداری قطار شهری در این موضوع دخیل
نیستند.
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری
مشهدمقدس با اشــاره به لزوم چارهاندیشی به
منظور جلوگیری از بروز مشــکل و قطع شدن
دوباره سیستمهای مراکز شارژ منکارت ،بیان
کرد :قطع سیســتمها طی چند روز گذشــته
سبب بروز نارضایتی بین شهروندان و مسافران و
کاهش درآمدهای سازمان شده است و ضرورت
دارد به منظور جلوگیری از بروز مجدد مشکل
تمهیدات الزم اندیشیده شود.
نیشــابوری به مصوبه شورای اسالمی شهر
در خصوص بهای  500تومانی پرداخت نقدی
کرایه اتوبوس اشــاره کرد و توضیح داد :بهای
اســتفاده از خدمات در بخش ســازمانی 350
تومــان و در بخش غیرســازمانی  450تومان
اســت .اما به دلیــل قطع بودن مراکز شــارژ
منکارت ممکن اســت شــهروندان مجبور به

پرداخت بهای نقدی باشــند و نســبت به این
موضوع معترض باشــند که البته حق با آنها
است.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت بهای نقدی
خدمات تنها برای موارد خاص پیشبینی شده
اســت ،خاطر نشــان کرد :ممکن است برای
برخی از مسافران مشــکلی پیش آید و بهای
نقدی در این صورت پیشبینی شــده است و
موارد خاص شامل قطعی سامانه نمیشود.
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری
مشــهدمقدس تصریح کرد :بــه همین دلیل
مراتب نگرانی و اعتراض به ســازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شــهرداری مشهد اعالم
شــده اســت و امیدواریم دیگر شــاهد بروز
چنین مشــکالتی در سیستمهای مراکز شارژ
من کارت نباشیم.

درخشش نویسندگان خراسانی در دهمین
جایزه ادبی جالل آل احمد

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان
رضوی گفت :بســیار خرسندیم که قلم و اندیشــه نویسندگان خراسانی در
دهمیــن جایزه ادبی جالل آل احمد بهعنــوان بزرگترین جایزه ادبی ایران
خوش درخشید و فرزندان خلف این خاک ،افتخاری دیگر برای خراسان رقم

زدند .یوسف امینی افزود :دیار فر و فرهنگ  -خراسان -همواره مهد تمدن و
شکوه و افتخار برای ایران عزیز بوده است حضور و ظهور نویسندگان بزرگ در
این خاک ارزشمند ،نشان از زرخیزی و ادبپروری آن دارد.
وی از افتخارآفرینی هنرمندان خراســانی در این جشنواره خبر داد و بیان
داشت :بر اساس آراء هیئتداوران در بخش رمان ،اثر «بیکتابی» نوشته محمدرضا
شرفی خبوشان از انتشارات شهرستان ادب بهعنوان برگزیده معرفی شد.
امینــی ادامه داد :در بخش نقد ادبی نیز کتاب «بالغت از آتن تا مدینه»

نوشته داود عمارتیمقدم از نشر هرمس شایسته تقدیر شد.
وی گفت :در بخش ویژه مربوط به موضوع کار نیز هیئتداوران اثر «شازده
حمام» نوشته محمدحسین پاپلییزدی ،موفق به کسب عنوان برگزیده گردید.
معاون فرهنگی ارشــاد خراســان رضوی افــزود :در قبال تالش
و کوشــش ارزشــمند این بزرگواران ،چیزی نمیتوان گفت چرا که
خداوند متعال به شایســتگی حــق مطلب را ادا نموده و به قلم و آن
چه مینویسد قسم یاد کرده است.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد استان عنوان کرد؛

نمایشــگاه بوده که یقیناً این ارتباطات به
مرور تأثیر خود را گذاشــته و در نهایت در
نتیجه تبــادالت تجاری و فرهنگی مؤثر را
فراهم میکند..

کتا بخوانی معرفی شــده و مربیان موظف
به خواندن کتاب برای کودکان هســتند تا
با کتاب و کتا بخوانی بیشــتر آشنا شوند.
وی در ادامــه افزود :طــرح حمایت از
مروجــان کتــاب و کتا بخوانــی از دیگر
طر حهای در دســت اقدام اســت ،به این
جهت که هر طرحی در قالب ترویج کتاب
و کتا بخوانی باشــد در قالب جشــنواره
معرفــی و از میان طر حهای معرفیشــده
تعدادی انتخاب و از آ نها حمایت میشود.
وی در ادامه گفت :باشگاه کتابخوانی
کــودک و نوجــوان با تشــکیل یک گروه
 10نفره و تائید معاونت فرهنگی ارشــاد،
مبالغی را بهعنوان تخفیف برای گرو ههای
کودک و نوجــوان در نظــر میگیرند که
یکی از این طر حها در شهرســتان نیشابور
مورد اســتقبال قرار گرفت و هماکنون در
سطح کشور در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه حوزه شــعر و ادبیات
خراســان خواســتگاه و پایگاه شعر است،
افــزود :در این حــوزه برنامههــای ثابتی
ماننــد کنگــره ملی تــوس تا نیشــابور با
رویکــرد بزرگداشــت مفاخــر خراســان
(فردوســی ،عطار و خیام) در ســال آینده
برگــزار میشــود و نیز جشــنواره شــعر
منطقهای فجر بین ســه اســتان خراسان
رضوی ،شــمالی و جنوبی در حال پیگیری
اســت که ارتباطات فرهنگی بین این سه
اســتان را بیش از پیش فراهم میکند..
معــاون فرهنگــی و مطبوعاتی ارشــا
د خراســان در پایان اظهار کرد :امسال
برای نخســتین بار نمایشگاه مطبوعات و
رســانههای دیجیتال اســتان با همکاری
استانداری ،شــهرداری و خانه مطبوعات
برگــزار می شــودکه اقداماتــی در این
زمینه انجام شــده اما این اقدامات هنوز

اخیرا ً تفاهمنامهای بین وزارت
ارشاد و سازمان بهزیستی کل
کشور منعقدشده که روزهای
دوشنبه در مهدکودکها
بهعنوان دوشنبههای
کتابخوانی معرفی شده و
مربیان موظف به خواندن
کتاب برای کودکان هستند تا
با کتاب و کتابخوانی بیشتر
آشنا شوند.
معاون فرهنگی اداره ارشــاد اســامی
خراسان رضوی با اشــاره به طرح دیگری
تحــت عنــوان حمایــت از کتا بفرو شها
افــزود :به جهت نامســاعد بودن شــرایط
اقتصادی بازار کتاب کمکم کتا بفروشــان
به سمت فروش لوازمتحریر سوق یافته که
با افت فعالیتهای مراکــز فرهنگی کتاب
مواجــه شــدیم و از اینرو طــرح حمایت
از فــروش کتــاب در قالــب یارانه و طرح
تجهیز و نوســازی کتا بفروشیها در قالب

اضافــه کــرد :سفارشــات چاپی و بســته
بندی صنایع ازسوی کشورهای همسایه و
آسیای میانه در مشــهد انجام میشود که
ظرفیــت خوبی برای صنایع چاپی اســتان
ایجاد کرده است.
وی بــا بیان اینکه کشــور پاکســتان
در ســال گذشــته مهمان ویژه نمایشگاه
چــاپ بوده که بــا ظرفیــت چاپخانههای
استان بیش از پیش آشــنا شدند ،تصریح
کرد :امســال نیــز افغانســتان مهمان این

نهایی نشــده اســت و همچنین در سال
گذشــته اولین دور جشــنواره مطبوعات
اســتانی بــا همــکاری خانــه مطبوعات
و حمایــت معاونــت فرهنگــی بــا تمام
ظرفیتهای موجود در استان برگزار شد و
دومین جشنواره آن در سال آینده برگزار
میشــود ،در حوزه مطبوعات نیز آموزش
خبرنگاران از اقدامات بسیار خوبی بود که
در نتیجه آن خالهایی موجود مرتفع شــد.
مریم خزاعی

اتصال یک شهر و  250روستا در خراسان رضوی به شبکه سراسری گاز کشور

گاز طبیعی اســت کــه در حال حاضر یک
هزار و  631روســتا بــا ضریب نفوذ 77/3
گازدار و ان شــا اهلل بــا بهرهبــرداری از
پروژههای در حــال اجرا این رقم به باالی
 90درصد خواهد رسید.
وی افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون
شهر همتآباد و  205روستای دیگر این
اســتان با جمعیتی بالغبر  29هزار و 787
خانــوار گازدار و در هفتــه گذشــته نیز
عملیــات اجرایی گازرســانی به شــهر بار
بهعنــوان تنها شــهر فاقــد گاز طبیعی و

مدیرکل را هآهن خراسان از برگزاری
نخســتين نشست مشــترك متخصصين
حــوزه مديريــت انرژي و پیاد هســازی
استاندارد  ISO5001خبر داد.
محمدهــادی ضیایــی مهــر اضافه
کــرد :در راســتاي طــرح هدفمندي
یارانههــا و بهمنظور حفــظ ذخاير ملي
حاملهای انــرژي و همچنين مديريت
هزینههــای مرتبــط بــا آن در بخش

صنعت ريلي ،نخســتين جلســه نشست
مشــترك متخصصيــن حــوزه مديريت
انــرژي و پیاد هســازی اســتاندارد
 ISO5001بــا حضــور مديــران و
مســئوالن مرتبــط بــا اين حــوزه در
را هآهن خراسان برگزار شد.
مديركل را هآهن خراسان گفت :هدف
از اين طرح اصالح و مديريت حاملهای
انرژي و بهینهســازی هزینههای مرتبط
با اين بخش و بومیســازی و توسعه آن
براي را هآهن كشور است.
ضيايي مهر افزود :اين طرح در قالب
پروژه سما (سيســتم مديريت انرژي) و
در حــوزه گرو ههای نظارت ســاختمان
و تأسیســات ،خدمــات ايســتگاهي،
ادارات نــاوگان و تداركات در چهار فاز
طراحي ،اجرا ،بررسي و اقدام و منطبق
با منطــق رادار طراحي گرديده اســت
كــه ابتدا در ايســتگاه را هآهن مشــهد
پیاد هســازی میگردد و در ســا لهای
آتي نيز براي كليه ایســتگا ههای ناحيه
خراسان اجرايي خواهد شد.

اختصــاص  17میلیارد و  240میلیون ریال
به بخشهای آب و فاضالب بردســکن

مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی :

مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی
با اشاره به تالشهای انجامشده در راستای
توسعه شبکههای گازرسانی در اقصی نقاط
استان گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون
یک شــهر و  250روستا به شبکه سراسری
گاز کشور متصل شده است.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز
استان خراسان رضوی ،ســید حمید فانی
در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد :اســتان
خراســان رضوی دارای دو هــزار و 528
روســتای واجد شرایط بهرهمندی از نعمت

برگزاری نشست مشترک متخصصین
مدیریت انرژی و استاندار

طرح حمایت از فروش کتاب
در قالب یارانه و طرح تجهیز
و نوسازی کتابفروشیها در
قالب تسهیالت بانکی تا سقف
 3میلیارد ریال در جهت
حمایت از این بخش در دستور
کار قرارگرفته است.

تسهیالت بانکی تا ســقف  3میلیارد ریال
در جهت حمایت از این بخش در دســتور
کار قرارگرفته است.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت آموزش
تکنســین چاپخانههــا گفــت :در ســال
گذشــته تفاهمنامهای بین وزارت ارشــاد
و دانشــگا ههای معتبــر کشــور بهمنظور
برگــزاری دور ههــای آموزشــی تخصصی
چــاپ منعقد شــد که اولیــن دوره آن با
همکاری دانشــگاه فردوســی در مشــهد
برگزار شــد و در این زمینه نیز جشــنواره
دانشــجویی بهمنظور تــدوام ارتباط حوزه
پژوهشــی و صنعت چاپ با جوایز نفیسی
برای دانشــجویانی که در حوزه مهندسی
فعالیت دارند ،طراحی شــده که به ارزیابی
این طر حها میپردازد.
امینــی با اشــاره به روند رو به رشــد
صــادرات محصــوالت چاپــی در اســتان
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مدیرکل راهآهن خراسان اعالم کرد:

اختصاص رتبه سومی انتشار کتاب به خراسان رضوی

معــاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشــاد
خراســان رضوی گفــت :این اســتان در
انتشــار کتــاب جایگاه ســومی را به خود
اختصــاص داده اســت و در صنعت چاپ
جزء برترینهای کشور است.
یوســف امینی افزود :خراســان رضوی
یکــی از اســتانهای پیشــگام در صنعت
چاپ بــوده که در ســا لهای گذشــته با
اســتفاده از تســهیالت زود بــازده برای
بازســازی و نوســازی در قالب تسهیالت
بانکی و اشــتغا لزایی حمایــت ویژ های از
این بخش شده است.
وی بــا اشــاره بــه تأثیرگــذاری
حــوزه کتــاب در فرهنگســازی گفت:
زیرســاختهای حمایتی و نظارتی حوزه
کتاب و صنعت نشــر بایســتی بیشــتر از
گذشته موردتوجه قرار گیرد.
امینی با اشــاره به برگزاری چهارمین
دوره انتخاب پایتخت کتاب کشور افزود:
هماکنــون  15طرح در حــوزه کتاب و
کتا بخوانی در دســت اجرا اســت و در
چهارمیــن دوره انتخــاب پایتخت کتاب
در کشــور کــه در راســتای طرحیهای
فرهنگــی اســت ،شــهرهای مختلف در
سراسر کشور شــرکت میکنند تا بتوانند
بهعنــوان پایتختی کتاب برگزیده شــوند
و هرســال نسبت به ســال قبل شهرهای
بیشــتری شــرکت میکنند ،بهطوری که
در ســا لهای  95،69 ،94بــه ترتیــب
شــهرهای اهــواز ،نیشــابور و بوشــهر
بهعنــوان پایتخــت کتاب کشــور معرفی
شــدند و همچنین برای انتخاب پایتختی
ســال آینده تــا پایان آذر ســال جاری
فراخوان داده شــد که ایــن فراخوا نها
در مرحله داوری اســت و شهرستا نهای
ســبزوار ،کاشــمر و گنابــاد بهصــورت
گســترد های در این طرح شرکت کردند.
معــاون فرهنگــی ارشــاد خراســان
رضوی در خصوص طر حهای شهرســتان
نیشــابور در حوزه کتــاب گفت :در این
شهرســتان انجمن فرهنگی ســیمرغ در
حــوزه کتــاب فعالیت زیادی داشــته و
طرحــی تحت عنوان نذر کتاب از ســوی
مــردم اجرا ،کــه کتا بهــای اهدایی به
روستاها هدیه میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح  40روستا
 40کتابخانه در استان گفت :در این طرح
که همزمان بــا چهارمین ســال پایتختی
کتاب کشــور برگزار میشــود ،یک روستا
بهعنوان روستای دوست دار کتاب از میان
 10روســتا و بخش عشایر انتخاب میشود
و همچنین در ســال  94روســتای ابوی
ســان از توابع جغتای بهعنوان روســتای
دوست دار کتاب انتخاب شد.
امینی اظهار کــرد :اخیر ا ً تفاهمنامهای
بین وزارت ارشــاد و سازمان بهزیستی کل
کشــور منعقدشــده که روزهای دوشنبه
در مهدکود کهــا بهعنوان دوشــنبههای
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 170روستای دیگر استان آغاز شد.
فانــی ادامه داد :در بخش شــهری
نیــز از مجمــوع  73شــهر واجــد
شرایط اســتان 72 ،شــهر گازدار و با
بهر هبرداری از طرح گازرســانی به شهر
بــار شــاهد بهر همنــدی  100درصدی
گاز طبیعی در ایــن بخش خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی
گفت :در حوزه گازرســانی بــه واحدهای
صنعتــی نیــز هماکنون  12هــزار و 584
واحد صنعتی استان از سوخت گاز طبیعی

اســتفاده میکنند و عملیات گازرسانی به
یک هزار و  650واحد صنعتی دیگر نیز در
دست برنامه است.
وی بابیــان ایــن مطلــب کــه برنامه
ســال آینده شــرکت گاز خراسان رضوی
اتمام پروژ ههای در حال اجراســت گفت:
بــا خود عهــد کرد هایم در ســال  96هر
 12ســاعت یک روستا گازرســانی شود.
امیدواریم در ســایه تال شهای انجا مشده
طی ســال آینده شاهد بسته شدن پرونده
گازرسانی استان باشیم.

مدیر امور آبفای بردســکن از اختصاص
 17میلیــارد و  240میلیــون ریــال بــه
بخشهای آب و فاضالب این شهر خبر داد
محســن عبدالهــی بابیــان اینکــه
اعتبــارات تخصیصــی ایــن مدیریت در
ابتدای امســال  5.5میلیارد ریال بود که
با پیگیر یهــای نماینده مردم در مجلس
شــورای اســامی و فرماندار شهرستان
و مســاعدت مدیرعامل اســتان از محل
بودجههای تنش آبی کشــور  17میلیارد
و  240میلیون ریال برای بخشهای آب
و فاضالب بردســکن در نظر گرفته شــد
افزود :طی ســه سال گذشــته درمجموع
بالغبــر  60میلیارد ریــال اعتبار به امور
آب و فاضــاب بردســکن اختصــاص
دادهشده است.
وی عنوان کرد :طی ســال جاری هزار
و  257مورد اتفاق در ســطح امور رخ داد
که برای رفــع آن بیــش از  400میلیون
تومان اعتبار هزینه شــد .وی اظهار داشت:
از مجموع  16هزار انشــعاب در سطح امور
بردســکن  5هــزار مورد زیر  15ســال و
مابقی باالی  5ســال قدمت دارد که امید
است تا پایان امســال بازسازی انشعابات و
کنتورهای فرســوده به  700فقره افزایش
یابد .وی با اشاره به اینکه مردم بردسکن از
ابتدای امســال تاکنون قریب به  3میلیون
مترمکعــب آب مصرف کردهانــد گفت :با
راهاندازی چاه شماره  5در تابستان امسال

مشــکل کمبود و افت فشــار آب در شهر
بردسکن رفع شد ولی دشت بردسکن جزء
دشتهای بحرانی استان بوده و هر ده سال
با یک متر و نیم افت مواجه است.
مدیــر امــور آب و فاضالب بردســکن
از معرفــی برخــی متخلفــان در رابطه با
انشــعابات غیرمجــاز بــه مراجــع قضایی
خبر داد و گفت :خشکســالیها و کاهش
نزوالت جوی باعث افت شــدید منابع آبی
در شهرســتان شده است بهطوریکه عمق
چاهها برای رســیدن به آب شرب از 140
متر به بیش از  230متر رســیده اســت.
عبدالهی بیان کرد :شــهرداری بردســکن
متعهد شــده اســت تا پایان امسال نسبت
به جداسازی  15درصد فضای سبز شهر از
آب شــرب اقدام کند .وی به اجرای پروژه
اصالح و توســعه شبکه آب بردسکن اشاره
کرد و گفت :طی ســال جــاری  5کیلومتر
شبکه با اعتبار سه میلیارد ریال اصالح و یا
توسعه یافت و امید است تا پایان امسال دو
کیلومتر دیگر نیز به این متراژ افزوده شود.
وی اجرای خط انتقال چاه شــماره ،5
تعمیر اساسی و اورهال پمپهای ایستگاه
پمپــاژ شــهید کرامتــی ،نصب سیســتم
مانیتورینــگ تأسیســات امــور و تعویض
الکترو پمپهای خراب را از اقدامات دیگر
این امور برشــمرد و گفت :دریافت مجوز
حفر و تجهیز چاه شــماره  6بردسکن در
دست اقدام است.
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هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى برطرف نمايد ،خداوند
در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.
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راه اندازی سرویس پنج ساله  UPSهای اتوماسیون رادار
درفرودگاه مشهد

كارشناسان اداره مهندسي الكترونيك
بدون وقفه در ارايه ســرویس راداری به
پروازهای فرودگاه ،ســرویس پنج ساله
UPSهــای اتوماســیون رادارفــرودگاه
مشهد با موفقیت انجام دادند.
بــا همــت كارشناســان اداره ي
مهندســي الكترونيك اداره كل فرودگاه

هاي استان ،بدون وقفه در ارايه سرویس
راداری به پروازهای فرودگاه ،ســرویس
پنج ســاله ي  UPSهای اتوماســیون
رادارفرودگاه مشــهد بــا موفقیت انجام
شد .بر اين اســاس با برنامه ریزی دقیق
و تالش کارشناســان اداره ي مهندسی
الکترونیــک  ،ســرویس  ۵ســاله ي دو

دستگاه  UPSبا قدرت  KVA20شامل
تعویض  ۴۸باطری  ۲۸آمپرساعت  ،چک
و تعویــض اتصاالت مربوطه ،ســرویس
ماژولهای داخل دســتگاه بــدون ایجاد
کوچکتریــن وقفه در ارايه ي ســرویس
راداری اتوماســیون رادار فرودگاه مشهد
با موفقیت انجام پذیرفت.

مراسم تودیع و معارفه مدیر مجتمع تجاری الماس شرق
مراسم تودیع و معارفه مدیر مجتمع
تجاری گردشگری الماس شرق با حضور
دکتر جعفــر حصاری نــژاد مدیرعامل
شرکت سپاد خراسان برگزار شد.
در این مراســم که ســید محسن
قلمشــاهی مدیــر امالک ،مســتغالت
و حقوقــی ،محمد رضــا صابری مدیر
مالــی و اقتصادی به همراه شــورای
بــازار و کارکنــان مجتمــع تجــاری
الماس شرق حضور داشــتند؛ کامبیز
رضایــی به عنــوان مدیــر جدید این
مجتمع معارفه و حســین امینی مدیر
سابق آن تودیع گردید.
در ادامه این مراســم دکتر جعفر
حصاری نــژاد با تقدیر از فعالیت های
صورت گرفتــه در رونــد بهبود بازار
توســط مدیر ســابق ،اظهار داشــت:
مدیر توســعه ای با مدیر بهره برداری
کارکردهــا و نتایج کامــا متفاوتی را
در عمــل دارند و بایســتی با انتخاب
و گزینــش دقیق با توجه به شــرایط
بازار ،فردی واجد شــرایط را انتخاب
نمود .
وی افــزود :مدیر ســابق به عنوان
آزاده و ایثارگــری ســرافراز اقدامات
خوبــی را طــی دوران مدیریتی خود
انجام داده اســت که شایســته تقدیر
اســت و مدیریت جدیــد باید بر نقاط
قــوت آن بیافزایــد و کاســتی های
موجود را جبران نماید.
مدیرعامــل ســپاد در ادامه خاطر
نشــان کرد :همدلی و ایجــاد فضای
مناســب کاری بــرای مدیــر جدیــد

وظیفه ماســت که بایــد در جهت به
ســرانجام رســاندن اهــداف و برنامه
هــای متعالی بازار صورت پذیرد.
دکتر حصــاری نــژاد در پایان با
اشــاره به توجــه جدی بــه نیازهای
کســبه الماس شــرق کــه در امتداد
آن انتفاع ســهامداران محترم ســپاد
را به همــراه دارد ،تصریح کرد :رونق
بخشــی بازار با اســتفاده از متد روز
روابط عمومــی و تبلیغات در ســایه
همــکاری فعــاالن اقتصــادی بازار و

کارکنان ســایر بخش هــا امکان پذیر
اســت کــه مدیر جدیــد بایســتی با
اســتفاده از توان شورا و کسبه به آن
توجه جدی داشته باشد.
گفتنی اســت در ادامه این مراسم
ســید محســن قلمشــاهی ،حســین
امینــی ،کامبیز رضایــی و کریم بیت
االمانی بــه بیان دیدگاه هــا و نقطه
نظرات خود پرداختند و بر رونق بیش
از پیــش مجتمع تجاری گردشــگری
الماس شرق تاکید کردند.

برگزاری اولین جلسه کمیته راهبردی مدیریت منابع آب
اولین جلســه کمیته راهبردی مدیریت
منابع آب همزمان با کارگــروه آب و انرژی
شــورای پدافند غیرعامل اســتان خراسان
رضوی برگزار شد.
این جلسه با موضوع بررسی چالشهای
پیش رو در پایدارسازی تأمین آب با حضور،
معاونــت انرژی ،معاونت اطالعات و عملیات
ســازمان پدافند غیرعامل ،مدیرکل پدافند
غیرعامل استان خراســان رضوی ،مدیرکل
دفتــر فنی اســتانداری خراســان رضوی،،
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای خراسان
رضوی و سایر مدیران ارشد شرکتهای تابعه
وزارت نیرو در حوزه آب استان در شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی برگزار شد.
در این جلسه ســردار مطیعی ،معاونت
انرژی ســازمان پدافند غیرعامل ســؤاالت
اساسی از حوزه آب استان را مطرح و خواستار
ارائه گزارش و توضیحات الزم در آن خصوص
شد.
در ادامه مدیرکل شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی « با ارائه وضعیت منابع آبی
استان به اثرات افت آبخوانها ،خشکسالی
و عوارض ناشی از آن ،به مصارف کلی منابع
آبی در زمینههای مختلف کشاورزی ،صنعت
و شرب اشاره داشت.
محمدحسین جعفری اقدامات سازهای
و غیر سازهای شرکت آب منطقهای استان

را برای مدیریت بهتر منابع آبی تبیین نمود
و پس از ذکــر چالشهای مدیریت آب به
بیــان برنامههای آتی این شــرکت تا افق
 1420پرداخت.
در ادامه ســایر مدیران حوزه آب نظرات
خــود درزمینه مدیریت منابــع آب را ارائه
نمودند و رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شــرکت آب منطقهای خراســان
رضوی نیز به مهمترین اقدامات شــرکت در
حوزه پدافند غیرعامل اشاره نمود.
« مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان
رضــوی» بابیان این مطلــب که واقعیتها
بایســتی گفته شــود ،افزود :درخواست ما
از مقامات کشــوری حمایــت همهجانبه از
طرحهای کارشناســی شده اســتان بهویژه
انتقــال آب از دریای عمان ،هزار مســجد و
جایگزینی پساب است.

«ســید ابوالفضل احمــدی» نیز ضمن
تشکر از حضور مقامات عالی سازمان پدافند
غیرعامــل کشــور و میزبانی شــرکت آب
منطقهای خراسان رضوی گفت :اگر وضعیت
منابع و مصارف به همین شیوه فعلی ادامه
یابد ،به آمایش سرزمین توجهی نشود ،الگوی
کشت و میزان استاندارد مصرف در حوزههای
مختلف رعایت نگردد و از دانش روز دنیا به
نحو مطلوب استفاده نشود؛ مسائل و مشکالت
بســیار جدی چه در حوزه شهری و چه در
حوزه روستایی پدید خواهد آمد.
در پایان معاون انرژی ســازمان پدافند
غیرعامل با تشکر از بیان شفاف ،دقیق و کامل
چالشها و راهکارهای مدیریت منابع آب ،ابراز
امیدواری نمود که با ظرفیت مدیریتی موجود
در استان خراسان رضوی بتوان بحران آب را
بهخوبی مدیریت کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان خراسان رضوی

رکوردشکنیتخلفاتسرعتدرآزادراهمشهد-ملکآباد

مدیر کل راهداری
وحمــل و نقــل جاده
ای خراســاتن رضوی
گفــت 2.3 :درصــد از
خودورهــای عبوری از
مســیر آزاد راه مشهد
به ملک آبــاد در آبان
و آذر ماه ســال جاری دارای تخلف ســرعت
بوده اند که در مقایســه با سایر ماههای سال
بیشــترین میزان اینتخلف را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری
وحمل ونقل جاده ای اســتان خراسان رضوی
ابراهیم نصــری افزود :میزان تخلف ســرعت
غیر مجاز در مســیر ملک آباد به مشــهد نیز
در ماههای آبــان و آذر به ترتیب  1.9و 2.2
درصد کل ترددهای این مســیر بوده است که
پس از خرداد ماه بیشــترین میزان است.
وی گفت :علــت افزایش نســبت تخلفات
ســرعت غیر مجــاز در محور مذکــور در این
موقع سال را مساعد بودن شرائط جوی  ،عدم
ارســال پیامک برای همه متخلفین ســرعت
غیــر مجاز و تصور رانندگان به عدم اســتقرار

ماموران پلیس راه در آزاد راه دانست.
نصری گفت :این دالیل باعث شــده است
راننــدگان متخلــف هنوز نیازی بــه تغییر در
رفتار ترافیکی خود احساس نکنند.
مدیر کل راهداری اضافــه کرد:به طور
متوســط طی  9ماه گذشــته تخلف سرعت
غیرمجــاز  2و  1.8درصــد خودروهــای
عبوری از مســیر مشــهد-ملک آباد و ملک
آباد  -مشــهد بوســیله ســامانه های ثبت

تخلف اداره کل راهداری خراســان رضوی
ثبت شده است.
وی خاطر نشــان کرد :بیشــترین تردد
خــودرو دراین محــور مربوط به شــهریور
ماه ســال جاری بــا بیش از یــک میلیون
تــردد اســت در حالی که آذرماه امســال
حــدود  600هــزار تردد توســط ســامانه
هــای کنترلی اداره کل راهداری در محور
مذکور ثبت شده است.

آغاز طراحی و مستند سازی فرایندهای اجرایی سازمان صنعت و معدن
بر پایه مدل سازیBPMN

رئیس گروه نوســازی و تحول
اداری ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت خراســان رضــوی از
آغــاز طراحی و مســتند ســازی
فرآیندهــای اجرایی ســازمان بر
پایه مدل سازی  BPMN2.0از
ابتدای دیماه سال جاری خبر داد.
جمیلــه روانبخــش اظهــار
داشــت :طراحی و پیاده ســازی
فرایندهــای اجرایی ارباب رجوع
دار این ســازمان بــر پایه مدل
ســازی  BPMNبــا رویکــرد
مکانیزه کــردن فعالیتهای جاری
ســازمان ،افزایش بهــر هوری و
کاهــش هزینههــای آن ،ارائــه
راهــکار واقعی مدیریــت جریان
کار ،از ابتــدای دی مــاه ســال
جاری آغاز گردید.
وی افــزود BPMN :یــک
رویکــرد ســاختار یافتــه باهدف
بهبود کیفیت ارائه خدمات است و
تالش دارد تا فرایندهای ســازمان
را با اســتراتژی ســازمان همسو
نمــوده و به مــوازات آن رضایت

مشــتری را بــا افزایــش کیفیت
و ســرعت انجــام کار و کاهــش
هزینهها ،بهبود بخشد.
وی گفت :در مرحله اول120 ،
فرایند اجرایی ســازمان به به پنج
دســته اصلی شــامل فرایندهای
هســتهای  -فرایندهــای اصلی-
فرایندهای پشتیبانی -فرایندهای
راهبری و مدیریتــی -فرآیندهای
ارزش آفرین در حوزه کسب و کار
تقســیم بندی شــدند و در مرحله
دوم ،فرایندهــای ســازمان بر پایه
مــدل ســازی  ،BPMNدر نرم
افزار  Visual Paradigmبه دو
زبان فارسی و انگلیسی ،طراحی و
مستند سازی میگردد.
روانبخش ابراز داشت :طراحی
فرایندهای اجرایی سازمان بر پایه
مــدل ســازی  BPMNدر گروه
نوســازی و تحول اداری سازمان،
از ابتــدای دی مــاه ســالجاری
( )1396آغــاز و تــا پایان ســال
جــاری ،تمامی فرایندهای اجرایی
سازمان بر این اســاس طراحی و

بر روی پورتال ســازمان به نشانی
 www.khrimt.irو بخــش
معرفی خدمــات و درگاه خدمات
الکترونیکی اســتانداری خراسان

رضوی به نشــانیes.khorasan.
 ، irبــه دو زبــان فارســی و
انگلیســی ،بارگــذاری و قابــل
مشاهده خواهد بود.

بازسازی مخزن هوایی روستاهای معموری و قلعه نومهدی
فرهــاد ذوالجناحی افزود :مخــزن هوایی  60متر مکعبی روســتاهای
آباد شهرستان نیشابور با اعتباری بالغ بر  225میلیون ریال معموری و قلعه نومهدی آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور طی
دو مرحله انجام که در ابتدا محل های پوسیده مخزن تعویض و تعمیر شدند
مدیر امور آبفار نیشابور گفت :مخزن هوایی  60متر مکعبی معموری و قلعه و سپس با  ،GRPرنگ آمیزی مجدد ،تعویض مهاریها و اجرای ضد زنگ و
نومهدی آباد تعمیر ،بازسازی و آماده بهره برداری مجدد گردید.
بتن ریزی پایه های مخزن آماده بهره برداری مجدد گردید.
مدیر امور آبفار نیشــابور با بیان این خبر اظهار داشت :یکی از وظایف مهم آب و
روســتاهای معموری و قلعه نومهدی آباد شهرســتان نیشابور دارای
فاضالب روستایی نگه داری و بازسازی از تاسیسات است که همواره در امور آبفار نیشابور  188خانوار و  613نفر جمعیت اســت که مخزن هوایی این روســتاها با
در تالش بوده ایم با بازسازی و تعمیر به موقع در حفظ و نگه داری آن کوشا باشیم.
اعتباری بالغ بر  225میلیون ریال بازســازی و تعمیر شد.
ریاست محترم دانشــگاه بین المللی امام رضا (ع) جناب
آقای دکتر رضا سعیدی
انتصاب جنابعالی را بعنوان مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی
که نشان از درایت و شایستگی های شما دارد صمیمانه تبریک گفته و ارزوی
توفیقاتشمادرعرصهفعالیتهایپیشروداریم.
مریم خزاعی
دانشجوی ارشد ارتباطات دانشگاه امام رضا(ع)

سرکار خانم فاطمه یزدان دوست
سرپرست محترم اداره رسانه روابط عمومی شهرداری مشهد
فعالیت در عرصه جدید اطالع رسانی را خدمت شما تبریک و
توفیقات روزافزون شمارا آرزومندیم.
مریم خزاعی
سرپرست روزنامه جام جم خراسان رضوی

