
صفحه 2

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

  شنبه 11  اسفند 1397  24 جمادي الثانی 1440  2  مارس 2019       شماره 5336

www.daneshpayam.ir w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد عنوان کرد؛

توزيع ۲۳۵ هزار نهال 
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مشاور مديرعامل بانک توسعه 
تعاون خبر داد؛

پرداخت ۷۰ هزار میلیارد 
ريال تسهیالت در سال ۹۷

والدت بان�و فاطمه زه�را )س( و هفته زن 
گرامی باد

چرايی ضرورت خراسان رضوی

استفاده از کاالبرگ با 

هدف ساماندهی روند 

توزيع کاالهای اساسی 

بهره برداري ۲1 درصدي از منابع آب سد دوستي

ب��ه منظ��ور کاهش گره ه��ای ترافیک��ی 15 طرح 
اصالح هندس��ی معابراصلی و پرتردد مش��هد از جمله 
س��ه راه خیام، دوربرگ��ردان آزادی، ورودی به میدان 
آزادی، بول��وار ح��ر، بولوار ش��هید کالنت��ری، میدان 

هاش��میه و ش��هدای غواص اجرا می ش��ود .
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شهرداری مشهد، 
معاون حمل و نقل و سرپرس��ت معاونت فنی و عمران 
گف��ت: در حوزه حمل و نق��ل و ترافیک و فنی عمران 
دو ن��گاه کوت��اه مدت و بلند مدت داری��م که در کوتاه 
مدت س��عی خواهیم کرد در حوزه ه��ای نرم افزاری و 
س��خت افزاری دغدغه ه��ای ش��هروندان و زائران را 

برط��رف کنی��م.
خلی��ل کاظمی  اف��زود: در بلند م��دت نیز در قالب 
بودجه ه��ای س��ال 98 و 99 ن��گاه عمیق ت��ری ب��ه 
حوزه ه��ای حمل و نقل عموم��ی از جمله حمل و نقل 
ریلی و اتوبوس��رانی و در حوزه فنی و عمران به احداث 
تقاطع، دوربرگردان و پل های غیرهمسطح و آسفالت 
و خط کش��ی معابر در کنار توجه به توسعه حمل و نقل 
انس��ان محور از جمله شبکه دوچرخه سواری خواهیم 

داش��ت.
وی ب��ا بیان اینک��ه  رفع نیازهای ش��هروندان   در 
حوزه های عمرانی و ترافیکی از اولویت برنامه هاست  
اظه��ار کرد: به دنبال آن هس��تیم  که ش��هروندان در 
کمترین زمان ممکن پاسخ مناسب به درخواست های 
خ��ود را در حوزه فنی و عمران و حمل و نقل و ترافیک 

دریاف��ت کنن��د.
کاظمی با اشاره به اینکه  6 تقاطع، پل و دوربرگردان 
غیرهمس��طح در نقاط��ی ک��ه دارای گ��ره ترافیکی 
هس��تندبزودی در س��طح ش��هر اجرا می شود ، اضافه 

کرد:  میدان ش��هید فهمیده، بزرگراه شهید کالنتری، 
بولوار آزادی، میدان نمایشگاه، بولوار آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی، ش��هید چراغچی 13، می��دان انقالب و 

بولوار مصلی از مهمترین این طرح هاس��ت.
وی ب��ا اش��اره به اینکه بودجه فنی و عمران س��ال 
آینده نسبت به سال جاری 100 درصد افزایش خواهد 
داش��ت، گف��ت: همچنین بودجه ح��وزه حمل و نقل و 
ترافیک نیز با رش��د 40 درصدی همراه خواهد بود که 
می توانیم بس��یاری از مشکالتی را که در این دوحوزه 

وج��ود دارد برط��رف کنی��م.
وی افزود: در راس��تای کاه��ش گره های ترافیکی 
نیز تا پایان سال 15 طرح اصالح هندسی معابر مشهد 
از جمله س��ه راه خیام، دوربرگردان آزادی، ورودی به 
میدان آزادی، بولوار حر، بولوار شهید کالنتری، میدان 
هاش��میه و ش��هدای غواص تا 15 اس��فند طرح های 

اصالح هندسی ش��ان اجرا خواهد ش��د.
کاظم��ی  اضافه کرد: در راس��تای بهینه س��ازی و 
س��رعت گرفتن اجرای پروژه های عمرانی از این پس 
پروژه ها باید به صورت سه شیفته فعال باشند و یکی از 
شاخصه های واگذاری پروژه ها به پیمانکاران ظرفیت 

اجرای س��ه ش��یفته پروژه های عمرانی خواهد بود.

 س�ید مهدی س�ادات - کارش�ناس ارش�د 
مس�ائل       ش�هری

یکی از مهمترین مولفه های ش��هر پویا ، سالم 
و هوش��مند  ،ش��هروندانی با رفتارهای مناس��ب 
وموثردر کاهش مش��کالت  محیط شهری است ، 
که با افزایش دانش وآگاهی خود نسبت به مسائل 
پیرامونی ، احساس مس��ئولیت کرده  وباانجام به 
موقع  وظایف ش��هروندی درایجاد محیط س��الم 
شهری مش��ارکت نمایند. تش��ویق و تنبیه  نیز از 
ابزارهای است که می تواند در  مدیریت راهبردی 
کالن ش��هرهاموثر عمل کند ،  فرآیندی   را ایجاد 
کن��د  که  با پاداش دهی  ب��ه رفتار فردی ، موجب  
برانگیختن شوق و اشتیاق   دوباره  به انجام همان 

رفتار ش��ود .
مدیران  ش��هری امروز درراستای پیاده سازی 
اهداف کالن توس��عه ونگهداری ش��هرها  گام به 
گام ، به همراهی و همدلی مردم  نیاز مبرم دارند . 
 BRT یقینا  اجرا ی  طرح هایی همچون  خطوط
در خیابانهای اصل��ی ، ممانعت از توقف خودروها 
درحاش��یه خیابان  ،سوق دادن شهروندان به پیاده 
محوری واس��تفاده ازوسایل حمل ونقل عمومی  ، 
تعریض ، عقب نشینی  و پیاده رو سازی  در خیابان 
هایی که کس��به در آن مشغول فعالیت هستندو یا 
تمرکز زدایی بیش از ظرفیت شهرسازی دربرخی 
خیابانهاک��ه در ط��ول زمان مح��ل تجمع خارج 
ازضابط��ه برخی  اصناف   ش��ده اند ومش��کالت 
ترافیک��ی ،س��دمعبرو....بوجودآورده اند ، با تغییر 
رویکردهای بازدارنده واس��تفاده ازمش��وق های 
ش��هروندی به عن��وان  اهرم ه��ای مدیریتی به 

راحتی قابل اجرا اس��ت ، از این رو تعریف بسته ها 
و مشوق های تشویقی مناسب  تواندموجب پیاده 
س��ازی سیاست برد -برد برای مدیریت شهری و 

ش��هروندان در ش��هری هوش��مند باش��د.
* خال ء  مش�وق های ش�هروندی 

سالیان سال است که با وضع قوانین ومقررات  
بازدارنده درش��هرها ، عبور از چراغ قرمز ، سرعت 
باال ، پرداخت نش��دن  ب��ه موقع قبوض آب وبرق 
و گاز  ، قط��ع عم��دی درخت��ان و تخریب محیط 
زیست و ساخت وساز  بیش��ترازپروانه ساختمانی 
وغیره .... ش��امل ممنوعیت ه��ا و جرائم در ابعاد 
مختلف شده است  ،یقینا این قوانین سخت گیرانه  
جهت برقراری نظم وانضباط  وامنیت شهروندی 
ضروریس��ت .از طرف��ی نقطه مقاب��ل این قوانین 
تنبیهی وجریمه های بازدارنده خال مش��وق های 
ش��هروندی برای افرادی اس��ت که همه قوانین 
ش��هری را رعای��ت میکنند ودرکاه��ش  آلودگی 

های ش��هری مش��ارکت می نمایند.

                                              ادام�ه در صفح�ه 2

 مشوق های شهروندی؛ اهرمی در دست 
مديران شهري

معاون حمل و نقل شهرداری مشهد تصريح کرد؛

اصالح هندسی معابر اصلی شهر،تا پايان اسفند

مجموعه موزه های آستان قدس رضوی از بزرگترین موزه های ایران هستند که ساالنه بیش از 
یک میلیون بازدید کننده دارند. دسترسی به این موزه ها بسیار ساده است و با بازدید از آن ها در 

دل حرم مطهر امام رضا)ع(، می توانید نظاره گر مجموعه های متنوع...
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد از 
توزی��ع ۲35 هزار اصله نه��ال رایگان در هفته درختکاری 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم خراس��ان رضوی، مهدی 
یعقوب��ی در نشس��تي مطبوعات��ي اظهار ک��رد: در هفته 
درخت��کاری 38 غرف��ه در مناطق مختلف ش��هر اقدام به 
توزیع نهال رایگان و ارائه مش��اوره به شهروندان از  8 الي 

15 اسفند خواهند کرد.
وی با بیان اینکه س��ال گذشته 180 هزار اصله درخت 
توزیع ش��د، افزود: امس��ال در هفته درختکاری ۲35 هزار 
اصل��ه درخت ب��رای توزیع در نظر گرفتی��م که 110 هزار 
اصله درختان مثمر اس��ت و نی��ز حداقل عرصه پیش بینی 
شده برای درختکاری 9 هکتار در سطح مناطق و 6 هکتار 
در حوزه پارک ها و فضای سبز و مجموعا 15 هکتار است.
در ادامه مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهری 
ش��هرداری مشهد گفت: ش��هروندان می توانند از طریق 
وبسایت س��ازمان برای دریافت نهال رایگان از منزل و یا 
محل کار و هر جا که دسترس��ی به اینترنت دارند اقدام به 
ثبت نام کرده و س��پس با مراجعه به غرفه ها نهال خود را 

تحویل بگیرند.
احمدرضا س��المی تصریح ک��رد: در هفته درختکاری 
نهالهای مثمر س��یب، هلو، گالبی، گیالس، آلبالو، زردآلو، 
بادام، شلیل و گوجه سبز و نهالهای غیرمثمر نارون، زیتون 

تلخ، انواع توت، اقاقیا و چنار توزیع خواهد شد.
وي عنوان کرد: نامگذاری هفته درختکاری به ترتیب به 
نام درختکاری در مدارس، شهدا و ایثارگران، ورزشکاران و 
هنرمندان، بانوان، مساجد روحانیون و نیروهای انتظامی، 
اصناف و خیران و واقفان صورت گرفته اس��ت.مدیرعامل 
س��ازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری مشهد عنوان 
کرد: هزینه نگهداری هر مترمربع فضای سبز در مشهد به 

طور متوسط 6500 تومان در هر متر مربع است.
وي اظهار کرد: 6600 مترمربع تاکنون باغ بام در سطح 
ش��هر ایجاد ش��ده اس��ت، 18 هزار متر مربع پروانه قطعی 
برای ایجاد باغ بام صادر ش��ده و بیش از 83 هزار مترمربع 
پی��ش پروانه اح��داث باغ بام در منطق��ه ثامن و 11 صادر 

شده است.
 مهري خزاعي

90میلیارد ریال اعتبار برای تامین آب پایدار و توس��عه 
ش��بکه جمع آوری فاضالب ش��هرهای طرقبه شاندیز در 

سال جاری هزینه شده است.
مدی��ر امور آب و فاضالب طرقبه ش��اندیز این مبلغ را 
ش��امل 54میلیارد ریال اعتبار دولتی و 35میلیارد ریال هم 
منابع جاری و مش��ارکت ه��ای مردمی)تبصره 3(اعالم 
ک��رد و اف��زود: ۲3ه��زارو 738 اش��تراک آب و دو هزارو 
850مش��ترک فاضالب از خدمات آبفای طرقبه شاندیز 

برخوردارند.
علی اصغر پاکروان با اشاره به ورود ساالنه چند میلیون 
گردشگر و مسافر به این شهرها و استقرار۲0باب مخزن 
ذخیره آب در طرقبه ش��اندیز اظهار داش��ت:امور طرقبه 
ش��اندیز برای رسیدن به حد اس��تاندارد ، نیاز به 15هزار 

مترمکعب مخزن جدید ذخیره آب دارد. 
به گفت��ه وی اجرای مخزن چه��ار هزارمترمکعبی 
ویالش��هربا اعتبار ۲0 میلیارد ریال در دس��تور کار قرار 
گرفته اس��ت و پیش بینی می ش��ود تا پایان سال 98 به 

بهره برداری برسد.
وی خاطر نش��ان کرد: در راس��تای تامین آب ش��رب 
پایدار ش��هر طرقبه مطالعات م��کان یابی و جانمایی یک 
باب مخزن ذخیره آب با توان ذخیره پنج هزارمترمکعب در 
ارتفاعات مش��رف به محله عنبران و جاغرق در حال انجام 
است که پس از تهیه و تصویب گزارش نهایی در سال آینده 
و تامین اعتبار عملیاتی خواهد شد و این درحالی است که با 
تحویل محله حصار در ش��هریور 97 به امور طرقبه شاندیز 

مطالعات تامین آب این شهر هم آغاز شده است. 
وی از بهس��ازی ایس��تگاه پمپاژگلس��تان شهر طرقبه 
خبرداد که در نتیجه جایگزینی الکتروپمپ شناور 9۲ کیلو 
وات با پمپ 160کیلوواتWKL و همچنین اجرای چاله 
پمپاژ با اعتبار س��ه میلیارد ری��ال ازمحل اعتبارات جاری و 
تبصره س��ه ،بالغ بر 50کیلووات س��اعت انرژی الکتریکی 

صرف جویی بعمل آمد.
به گفته وی ایستگاه پمپاژهم با هدف استفاده همکاران 
آبفای اس��تان با اعتبار یک میلیارد ریال محوطه سازی شد 

که بهار آینده بهره برداری خواهد شد.
پاکروان بازس��ازی چاه ش��ماره ی��ک حصار،نصب 
دوربین های مدار بس��ته بر روی تمام تاسیسات و مخازن 
ذخی��ره و اماکن اداری ش��هر طرقبه ،اص��الح و رفع بو از 
حوضچه جمع آوری فاضالب ،نصب دو دس��تگاه ش��یر 
فشار شکن در خیابان صاحب الزمان)عج(  با هدف کاهش 
فش��ار و اصالح سیستم روشنایی تاسیس��ات امور با پنج 
کیلو وات س��اعت صرفه جویی انرژی درش��هر طرقبه با 
 اعتبار 4.5میلیارد ریال رایاد آور ش��ده که به بهره برداری 

می رسد.

رضا ش�یران- نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شورای اسالمی

حرف تازه ای نیس��ت که کشور ما این روزها درگیر 
یک جنگ اقتصادی بی رحمانه است. استکبارجهانی 
تم��ام مناب��ع درآمدی م��ا را در حوزه نف��ت و صادرات 
غیرنفت��ی هدف قرارداده اس��ت تا ای��ران را با بحران 

جدی درآمدی مواجه نماید.
از سویی، بخش عمده بودجه  ساالنه کشور وابسته 
به نفت بوده و طبیعتا به واس��طه این تحریم ها کش��ور 

یک جنگ اقتصادی گسترده را تجربه می کند.
در جن��گ نظام��ی به علت مش��اهده آث��ار مخرب 
جراحات و تخریبات در همان لحظه، ش��رایط حساس 
مش��هود و معلوم بوده و ب��ه راحتی برای تک تک افراد 
قابل درک اس��ت ولی جنگ اقتصادی به راحتی درک 

نمی شود.
در واقع جنگ اقتصادی از جنگ  نظامی س��خت تر 
است و الزمه مواجهه موثر با آن، سازماندهی درست و 
دقیق اس��ت. همچنین باید متناسب با جنگ اقتصادی 
س��اختارهایمان و ش��یوه و روش عملکردمان را تغییر 
دهی��م و رویکردهای کارآمد و هوش��مندانه ای اتخاذ 

نماییم.
قطعا اگر کش��ورمان در ش��رایط عادی قرار داشت، 
توزیع کاالها در س��طح بازار و برای رس��اندن به دست 
متقاضی��ان، به روش کاالبرگ کاری پس��ندیده نبود 

ول��ی در وضعیت فعلی که منابع ارزی ما محدود ش��ده 
اس��ت و می خواهیم در س��ال آینده 14میلیارد دالر به 
کاالهای اساس��ی اختصاص بدهیم اگر توزیع کاالها 
هدفمند نباش��د، به گونه ای که به دست مصرف کننده 
واقعی نرس��د حتما متضرر می ش��ویم و به جای ایجاد 
انتفاع ب��رای مصرف کنندگان واقع��ی، واردکنندگان 

سود حاصل از این بخش را کسب می کنند.
همانگونه که در س��ال جاری نی��ز علی رغم اینکه 
واردات گوشت از سال قبل زیادتر شده  است اما به دلیل 
توزیع مدیریت نش��ده و غیرهدفمند به دست مصرف 
کننده واقعی نرس��یده اس��ت که اعتراض بحق مردم 
را در پی داش��ته است و بخش��ی از جامعه با مشکالت 
جدی در حوزه معیشتی مواجه شده اند، لذا تدبیر الزامی 

می باشد.
بهتری��ن تدبی��ر اس��تفاده از کاالب��رگ به صورت 
الکترونیک��ی اس��ت؛ از آنجای��ی که تم��ام اطالعات 
خانواره��ای ایران��ی به تفکیک جنس��یت و س��ن در 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها ثبت ش��ده اس��ت و این 
س��ازمان به همان ش��یوه ای که یارانه هر خانوار را در 
کارت های بانکی ش��ارژ می نمای��د می تواند از طریق 
همین کارت های اعتباری س��همیه و سرانه کاالهای 
اساسی هر خانوار را معین نماید تا مصرف کننده واقعی 
که همین ملت ایران هستند با آسان ترین روش بتوانند 
به کاالهای اساسی دسترسی یابند و در توزیع هدفمند 

شان و منزلت مردم رعایت می گردد.

چه بس��ا بهتر است نه تنها گوش��ت بلکه کاالهای 
اساسی که با ارز 4۲00تومانی در کشور تامین می شود، 
با این روش و بدون واسطه دالالن به مردم ارائه گردد 
تا فشار اقتصادی بیش  از این به مردم تحمیل نگردد و 

از طرفی دست دالالن کاالهای اساسی کوتاه گردد.
بنده از س��ال گذش��ته این برنام��ه را مطرح کردم. 
کوپن الکترونیک به ما در س��اماندهی وضعیت کنونی 
کمک می کند تا گوش��ت با همان قیمت اعالم ش��ده 
یعن��ی کیلویی۲7هزار و 500 تومان)منجمدبرزیلی( و 
48هزارتومان )گرم گوس��فندی( به دست مردم عزیز 
کشور برسد و ما ش��اهد عرضه گوشت های وارداتی با 
ارز4۲00تومان در رس��توران ها و مراکز فروش دارای 

نفوذ به قیمت معمولی نباشیم.
در پایان به نظر می رس��د، اگر از همه مردم س��وال 
ش��ود که بین روش کنونی یعنی ایستادن در صف های 
طوالنی و نابرابر یا روش ش��ارژ کاالبرگ الکترونیک 
از طری��ق کارت های بانکی به صورت هدفمند یکی را 
برگزینند؛ یقینا مردم روش دوم را انتخاب خواهند کرد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد 

عنوان کرد؛

توزيع ۲۳۵ هزار نهال رايگان 
در هفته درختکاری

چرايی ضرورت استفاده از کاالبرگ با هدف ساماندهی روند توزيع 
کاالهای اساسی 

هزينه ۹۰میلیارد ريالی برای تامین آب و توسعه فاضالب 
طرقبه شانديز 

مش�وق ه�ای ش�هروندی؛ اهرم�ی در 
دست مديران شهر 

ادامه از صفحه اول
ش��هروندی  که زباله را به موقع وتفکیک ش��ده درجلوی درب منزل  می 
گذارد ، با هزینه ش��خصی در کاشت و نگهداری فضای سبز و محیط بیرونی 
منزل یا بام و تراس موجبات افزایش سرانه فضای سبز می شود ،راننده که با  
سرعت مطمئنه  رانندگی وقوانین راهنمایی را رعایت می کند همه نمودهای  
ازقوانین و مقررات شهری است که رعایت می شود .هنوز هم اگر با دقت به 
محی��ط پیرامونی نگاه کنیم می توانیم ببینیم  عابری که همیش��ه از خطوط 
مشخص شده  یا پل هوایی عبورمی کند و یا سازنده ای که که بدون پیشروی 
غیرمجاز ومازادبرمجوزقانونی س��اختمان فعالیت می کند  وبا اجرای درست 
طرح تفضیلی از آلودگی بصری  ونوعی شلختگی ساخت و سازی  درفضای 
شهر پیشگیری می کند ،  افرادی  که با مصرف به اندازه واجرای روش های 

بهینه  موجب صرفه جویی در انرژی و حفظ سرمایه های ملی کشور میشوند 
و....به نظرمی رسد درحال حاضر هیچ سازوکار مدون ،روشنی   برای تشویق  

وافزایش سطح مشارکت ایشان درایجادشهرسالم  به چشم نمی خورد .
 تعریف بسته های مشوق شهروندی ،باعث تشویق هرچه بیشترشهروندان 
وافزایش  مشارکت هدف مند درتوسعه وایجاد شهرسالم می شود ،به عنوان 
مثال شهرداری یک کالن شهر مثل مشهدیاتهران  می تواند با آماده سازی 
نرم افزار هوش��مند پیاده روی و دوچرخه س��واری و نصب آن  درگوشی های 
همراه به ش��هروندانی که در طول روز از یک مس��افت یا زمانی بیش��تر وقت 
خود را به  صرف پیاده روی یا دوچرخه س��واری اختصاص می دهندبا اجرای  
طرح هایی   تشویقی ، تسهیالتی مثل شارژ کیف پول الکترونیکی ،کم شدن 
ع��وارض و...... هدیه کند ،  که تاثی��رات هدفمندی  در کاهش آلودگی هوا و 

نظم ترافیکی شهر خواهد داشت .
یکی از مش��کالتی  که امروز اغلب کالن شهرها بویژه شهرهای زیارتی 
و گردشگری  با آنها مواجه هستند،مشکل گره های ترافیکی  ووارونگی هوا 

، افزایش س��طح آالینده های زیس��تی و بهم ریختگی های عبور و مروری 
به ویژه در ایام خاصی از س��ال اس��ت که به حداکثر موجود می رسد و اجرای 
طرح های تش��ویقی پیاده محوری می تواند به کاهش این کمبودها کمک 

شایانی داشته باشد. 
تخفیف عوارض وبهای خدمات به س��ازندگانی که قوانین شهرسازی را 
اجرا می کنند ، اس��تفاده رایگان از خدمات رفاهی ش��هری  برای افرادی  که  
از من کارت به تعداددفعات بیش��تری درطول روز اس��تفاده می کنند و   طرح 
های تش��ویقی  دیگر می توانند گام موثری در ایجاد انگیزه برای شهروندان 
در راستای استفاده  از خدمات رفاهی عمومی و حفظ محیط زیست و شهری 

سالم و پویا داشته باشد .
توجه ویژه ونگاه علمی ومهندسی  مدیران شهری به تعریف مشوق های 
شهروندی می تواند اهرمی باشد  که پیامدآن جلب مشارکت حداکثری است 
که منتج به  تس��ریع در اجرای طرح های توس��عه ش��هری وکاهش آلودگی 

هاومعضالت شهری خواهدگردید.
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 شنبه 11 اسفند 1397ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی
  شماره 5336 

موزه های حرم در گذر ايام

اهدای  تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی به ایران خودروی خراسان

مجموع��ه موزه های آس��تان قدس رض��وی از بزرگتری��ن موزه های ایران 
هس��تند که س��االنه بیش از یک میلیون بازدید کننده دارند. دسترس��ی به این 
موزه ها بس��یار س��اده اس��ت و با بازدید از آن ها در دل حرم مطهر امام رضا)ع(، 
می توانید نظاره گر مجموعه های متنوع و جذابی از آثار تاریخی و هنری باش��ید.

 س�نگ بنای موزه
نمایش آثار تاریخی حرم مطهر از گذشته در آستان قدس رضوی مورد توجه 
مسئولین امور بوده و در مطبوعات این دوره هم به آن اشاره شده است. در دوره 
نیابت تولیت محمدولي اس��دي بین سال های1304تا 1314هجری شمسی، با 
ایجاد نظم در همه امور آستان قدس رضوی از جمله اموال فرهنگی و تاریخی، 
دفتري جدید براي ثبت و ضبط اش��یاء تهیه ش��د و در همین زمان ایده تأس��یس 
م��وزه  ای ب��راي حفظ، نگهداري و نمایش آثار به ج��ا مانده از دوره های تاریخی 
گذش��ته، در آس��تان قدس رضوي مطرح و پیگیری ش��د. برای موزه تعدادی از 
اشیا انتخاب  شد و در سال 1315 هجری شمسي اتاق های فوقاني شمال غربي 
صحن نو )آزادي( و جنوب ش��رقي صحن کهنه )انقالب اسالمي( که به یکدیگر 
متصل بوده به خزانه و محل نگهداري اش��یاء اختصاص یافت. دفتر یادداش��ت 
مراجعان نش��ان می دهد که این مجموعه از س��ال های 1316 تا 13۲1 هجری 
شمس��ی مورد بازدید بس��یاری از فرهیختگان و مقامات ایرانی و مستش��رقین 
خارجی قرار گرفته است. چهاردهم آذر سال 1316 هجری شمسي، سنگ بناي 
س��اختمان موزه در قطعه زمیني به مس��احت 5700 مترمربع در مش��رق مسجد 
گوهرش��اد و کنار مقبره شیخ بهایي گذاشته شد. در سال 1351 هجری شمسی 
اش��یاء موزه به محل تاالر تش��ریفات آستان قدس رضوی، واقع در صحن موزه 
انتق��ال یاف��ت و بنای جدیدی برای موزه در ضلع جنوب��ی حرم مطهر در برنامه 
س��اخت قرار گرفت. س��اخت این بنا براي موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، 
از س��ال 1353 هجری شمس��ی آغاز شد و تا سال 1355 هجری شمسی خاتمه 

یاف��ت. 
توس�عه امور فرهنگی موزه ها 

پس از انقالب اسالمی، آستان قدس رضوی با رویکرد توسعه امور فرهنگی 
و ب��ا هدف تکریم واقفان گنجینه های تخصصی به مجموعه افزود. نمایش آثار 
در این گنجینه ها موجب گس��ترش س��نت حسنه وقف و اهدای اشیای بسیاری 
توس��ط زائران و مجموعه داران با اخالص، در س��ال های اخیر به آس��تان قدس 

رضوی و در نتیجه توس��عه موزه ها ش��د. 
گس�ترش فضای گنجینه ها

در حال حاضر موزه های آستان قدس رضوی در چهار ساختمان قرار دارند و 
اشیای به نمایش در آمده آن  شامل آثار تاریخی حرم مطهر و میراث آستان قدس 
رضوی، اش��یای وقف و اهدا شده، همچنین اشیای خریداری شده برای تکمیل 
مجموعه ها اس��ت. س��ه س��اختمان موزه در صحن کوثر حرم مطهر، قرار دارد و 
ساختمان موزه مردم شناسی که بنای آن یک حمام تاریخی از دوره صفویه بوده 
در کنار حرم مطهر قرار گرفته است و به زودی بنای تاریخی دیگری که در کنار 
حمام مهدی قلی بیگ است و آستان قدس رضوی اهتمام بسیاری برای مرمت 
آن داش��ته، به عنوان بخش دیگری از موزه ها بازگش��ایی خواهد شد. این بنای 
تاریخی به علت اینکه در ابتدا مقبره امیر شاه ملک از امرای دوران تیموری است 

به مس��جد ش��اه معروف ش��ده و امروزه به آن مس��جد 7۲ تن می گویند.
موزه مردم شناس�ی

 موزه مردم شناس��ي آس��تان قدس رضوي در سال 1385 هجری شمسی در 
مح��ل حمام مهدی قل��ی بیگ، واقع در ضلع غربي حرم مطهر افتتاح ش��د. این 
حمام در س��ال 10۲7 هجری قمری توس��ط »مهدي قلي بیک جاني قربان میر 
آخور ش��اه عباس صفوي« وقف آس��تان قدس رضوی ش��ده و از دوره صفویه تا 
سال 1368 هجری شمسی نزدیک به چهار قرن فعال بوده و زائران و مجاوران 
ح��رم مطه��ر رضوي جهت اس��تحمام و تطهیر از آن اس��تفاد مي کردند. این بنا 
که س��ال 76 در فهرس��ت بناهاي تاریخي کش��ور قرار گرفت، 1875 متر مربع 
مساحت دارد و شامل بخش های سربینه، میان در، گرم خانه، خزینه، استخر آب 

س��رد و تون یا آتش خانه اس��ت. زیباترین قسمت این حمام سربینه آن است که 
به وس��یله نقاش��ي و کاشي هاي زیر رنگي تزیین شده است. تزیینات نقاشي این 
قس��مت13 الیه است که قدیمي ترین الیه مربوط به دوره صفوي و جدید ترین 
متعلق به اواخر دوره قاجار اس��ت. الیه متأخر که اکنون در معرض دید قرار دارد 
با موضوعاتي مانند زندگي اجتماعي مردم، داس��تان هاي شاهنامه، داستان ها و 
افس��انه هاي ادبي قدیمي ایران و ماه هاي س��ریاني و کمي اغراق در جزییات به 

تصویر در آمده اس��ت. 
اعتباری از صحف منس�وب به ائمه)ع(

اولین ساختمان موزه قرآن در سال 1364هجری شمسی به مساحت 1000 
مترمرب��ع در ضلع جنوب ش��رقی حرم مطهر گش��ایش یاف��ت. ارزش و اعتبار 
گنجینه قرآن و نفایس به صحیفه ها و 5 قرآن  ارزشمند منسوب به امام علی )ع(، 
امام حس��ن )ع(، امام حس��ین )ع(، امام س��جاد )ع( و امام رضا )ع( است که در این 
م��وزه در معرض بازدید قرار دارد. در ای��ن موزه مجموعه ای از قرآن ها ی خطی 
با قدمت تاریخی از قرن س��وم تا قرن س��یزدهم هجری، همچنین مجموعه ای 
از مرقع��ات از دوره صف��وی تا عص��ر حاضر، مجموع��ه ای از جلد های الکی و 
روغنی و نقاش��ی های گل و مرغ و تذهیب و خوش نویس��ی هنرمندان معاصر به 
نمای��ش در آمد. گنجینه آث��ار اهدایی رهبر معظم انقالب مد ظله العالی در بهمن 
ماه س��ال 1373 هجری شمسی در طبقه هم کف گنجینه قرآن و نفایس افتتاح 
ش��د. آیت اهلل خامنه ای بزرگترین واقف آس��تان قدس رضوی هستند که از سال 
1373 تا س��ال1393 هجری شمسی آثاری ش��امل فرش و دستبافت  ها، انواع 
تابلوهاي نقاش��ي، معرق، منبت و آثار حجمي. انواع ظرف، سکه و مدال و نشان 
یادبود و ماکت، کتاب خطی را به آس��تان قدس رضوي اهداء کرده اند. اش��یای 
این مجموعه توسط اقشار مختلف مردم و هنرمندان و رهبران سایر کشورهای 
جهان به ایش��ان اهداء ش��ده که گزیده ای از آن ها در این گنجینه به نمایش در 
آمده است. آثار اهدایی استاد محمود فرشچیان نیز بخش دیگری از این موزه به 
شمار می رود که از سال 1369 تا 1394 هجری شمسی هفده تابلو از آثار خود را 
به آس��تان قدس رضوی اهداءکرده  است. این آثار تا سال 1388هجری شمسی 
در بخش هنرهای تجس��می و از سال 1389 هجری شمسی در ساختمان موزه 
ق��رآن و در ت��االری مختص نمای��ش این آثار، در معرض دی��د بازدید کنندگان 

ق��رار گرفتن��د.
مجموع�ه ای از نفیس تری�ن فرش ه�ا

از ابتدای راه اندازی موزه ها همیش��ه چند تخته فرش در معرض نمایش قرار 
داش��ته است. خوش��بختانه در برنامه توس��عه موزه ها تاالر تشریفات دهه 40 و 
50 هجری شمس��ی به راه اندازی گنجینه فرش و دستبافته ها اختصاص یافت. 
در س��ال 138۲ هجری شمسی برای ارائه مجموعه ارزشمند فرش های آستان 
قدس رضوی، س��اختمان جدیدی در س��ه طبقه ساخته شد. موزه فرش یکی از 
گنجینه های تخصصی موزه مرکزی آس��تان قدس است که با داشتن سه طبقه 
فضای نمایشی و یک طبقه فضای کارگاهی در زیربنایی به مساحت 6647 متر 
مربع یکی از بزرگ ترین موزه های تخصصی فرش جهان به ش��مار می رود. این 
گنجینه ش��امل مجموعه ای غنی از قالی های نفیس��ی است که طی دوره های 
مختلف توس��ط دوست داران و ارادتمندان امام رضا)علیه السالم( به بارگاه منور 
ایش��ان وقف و اهداء ش��ده و یا توسط آستان قدس رضوی برای استفاده در حرم 
مطهر رضوی و بیوتات خریداری گردیده است؛ بسیاری از این فرش ها عالوه بر 
ارزش تاریخی و هنری، دارای ارزش های کاربردی بوده و به عنوان کف پوش، 
س��جاده، ضریح پوش، پرده و ... مورد اس��تفاده قرار می گرفته اند. این موزه آبان 

س��ال 1390 ش. همزمان با عید س��عید غدیرخم افتتاح ش��د.
گنجینه ه�ای م�وزه مرک�زی 

در گنجینه تاریخ حرم رضوی بیش��تر آثاری مانند ضریح ها، درها و پنجره ها، 
کاش��ی ها و محراب های زرین فام، وسایل روش��نایی و قفل  به نمایش گذاشته 
ش��ده اس��ت. از ارزنده  ترین گنجینه های آس��تان قدس رضوی گنجینه تمبر و 
اس��کناس اس��ت که در آن 3000 قطعه تمبر و اقالم پس��تی و حدود 500 برگ 

اس��کناس های کش��ورهای مختلف و تعدادی مدال  نمایشگاه های منطقه ای و 
بین المللی به نمایش در آمده اس��ت. بیش��تر آثار به نمای��ش در آمده در گنجینه 
نجوم و ساعت اهدایي سید جالل الدین تهراني است که شامل انواع اسطرالب ، 
تلسکوپ ،کره های جغرافیایی و آس��مانی، ابزارهای اندازه  گیری و ساعت های 
آفتابی، وزنه ای، دیواری و رومیزی اس��ت. بخش��ی از نمایش��گاه نیز متعلق به 
گنجینه س��الح های س��رد و گرم مربوط ب��ه دوره صفوی تا قاج��ار از قبیل زره 
فوالدی مش��بک، سپر ، شمش��یر، کارد، تبرزین ، کمان  الکی ، کاله خود و دیگر 
ادوات جنگی اس��ت که در سیر تاریخ مورد اس��تفاده قرار گرفته است. مجموعه 
ظروف س��فالي، سالدن، چیني هاي آبي و س��فید، چیني هاي پنج رنگ و بلور و 
بارفتن که بخش��ی از میراث آس��تان قدس رضوی بوده و برخی از آن ها اهدا یا 
وقف ش��ده و همچنین تعدادی حاصل کش��فیات علمی و اتفاقی در حرم مطهر 
ب��وده را نی��ز عالقه مندان می توانند در گنجینه ظ��روف مالحظه کنند. منتخبی 
از آثار نقاش��ي هنرمندان ایراني و خارجی نیز در گنجینه هنرهای تجس��می  در 
مع��رض بازدید عموم ق��رار دارد. در این مجموعه آثاری چون تابلوهای اس��تاد 
کم��ال الملک )1۲9۲ هج��ری ق(، معراج)دوره زندیه( و ونی��ز اثر ویلیام جیمز 
)1761-1771 می��الدی(، پرتره پیرمرد )قرن 17 می��الدی(، تفرجگاه)1667 

میالدی( به نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت. 
با اهدای کلکس��یونی از  صدف ها و حلزون های دریایی، که از س��واحل آسیا 
و اروپا و امریکا جمع آوری و خریداری ش��ده بود توس��ط محمد سعید فؤاد و هبه 
اهل س��وریه، گنجینه صدف و حلزون دریایی در موزه ایجاد و به مرور صدف ها 
و حلزون ها و جانوران دریایی از س��واحل ایران نیز به موزه اهداء ش��ده است. در 
خصوص گنجینه س��که ها نیز باید گفت ابتدا س��که ها در چند ویترین در طبقه 
همکف موزه مرکزی به نمایش گذاش��ته شده بود اما با برنامه توسعه گنجینه ها 
این بخش در س��ال 1388 هجری شمس��ی مس��تقل ش��د و حدود 1900 سکه 
چکش��ی و ماش��ینی مربوط به حکومتگران و سلس��له های قبل از اسالم و دوره 
اس��المی تا عصر جمهوری اس��المی به نمایش در آمده اس��ت. سکه های نقره 
یادب��ود والیت عهدی امام رضا علیه الس��الم به تاریخ ه��ای ۲0۲ و ۲03 و ۲04 
هجری قمری ضرب ش��هرهای سمرقند و اصفهان و محّمدیه)شهر ری( از آثار 

ارزش��مند این بخش هس��تند. 
در گنجین��ه م��دال موزه مرکزی آس��تان قدس رضوی نی��ز بخش منتخبی 
از مدال و نش��ان های ش��خصیت های علمی و ورزشی مش��هور از جمله مرحوم 
پهلوان تختی، مرحوم رضا صادقی، مرحوم امراهلل احمدی، امید نوروزی، مجید 
خدایی، به نمایش درآمده اس��ت. همچنین مدال ها، نشان ها و یادبودهای دیگر 
قهرمانان ورزش��ی، جانبازان و معلولین و مسابقات علمی داخل و خارج از کشور 

به این مجموعه افزوده ش��ده اس��ت.
به نقل از س�ایت آس�تان نیوز   

ش��رکت ایران خودرو خراس��ان در نخس��تین حضور خود، موفق به کس��ب 
تندیس بلورین نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران  در سال 1397 شد . 
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراس��ان، در دوازدهمین کنفرانس 
حس��ابداران و مدیران مالی و نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران که 
روز دوش��نبه 6 اسفند 1397 در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی 
برگزار شد، شرکت ایران خودرو خراسان  با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته 
خود در حوزه های مدیریت مالی و شفافیت مالی و اقتصادی،  تندیس بلورین 

جایزه ملی مدیریت مالی را بدس��ت آورد. 
در این مراس��م  حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی، صدرالسادات معاون 
توس��عه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،   قاسمی 
رییس کل جایزه ملی مدیریت مالی ایران و جمعی از مس��ئوالن کش��وری، 

مدیران ش��رکت ها و اس��اتید دانش��گاه و همچنین کمالی قائم مقام مدیرعامل 
ایران خودرو خراس��ان و پردره مدیر واحد مالی ش��رکت حضور داش��تند. 

 کمال��ی به نمایندگی از ش��رکت، تندیس بلورین  نهمی��ن دوره  جایزه ملی 
مدیریت مالی را دریافت کرد. جایزه ملی مدیریت مالی ایران از س��ال 1389 به 
عنوان یکی از بزرگترین گردهمایی های خبرگان مالی در کش��ور ش��ناخته مي 
ش��ود.این جایزه با هدف حمایت مدیریت مالی حرفه ای و مس��یر دس��تیابی به 
جایگاه واقعی در وزارتخانه ها، ش��رکت ها و س��ازمان ها، تشویق و ترغیب آن ها 
برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد 
فضای رقابتی مناس��ب و حرفه ای ش��رکت ها و س��ازمان های ایرانی، تعریف 
راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی س��ازمان ها در جهت دس��تیابی به اهداف 
اس��تراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه مالی و 

اقتص��ادی و فراهم کردن تبادل تجرب��ات موفق مدیران مالی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.
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هرگاه فاطمه را مي ديدم تمام غم و غصه هايم 

برطرف مي شد.

نشس��ت هم اندیش��ی نمایندگان شرکت برق 
منطقه ای خراس��ان، ساتبا و ش��رکت های توزیع 
نیروی برق اس��تان خراس��ان رضوی و به میزبانی 

ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان برگزار ش��د.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت برق منطقه 
ای خراس��ان در ای��ن نشس��ت ، بررس��ی طراحی 
اح��داث نیروگاهه��ای تجدیدپذی��ر در اس��تان 
خراس��ان ، طرحهای حوزه تحت پوش��ش شرکت 
برق منطقه ای خراس��ان در سه اس��تان خراسان 
رض��وی ، ش��مالی و جنوبی از حی��ث پروانه های 
ص��ادره و مجوزهای س��ه گانه زمی��ن ، اتصال به 
ش��بکه و محیط زیس��ت مورد بح��ث و تبادل نظر 

ق��رار گرف��ت.
در این نشس��ت محمودی معاون برنامه ریزی 
و تحقیق��ات ای��ن ش��رکت به تفوی��ض اختیارات 
مصوب��ه هی��ات وزیران به ش��رکت ب��رق منطقه 
ای خراس��ان در حوزه نیروگاهه��ای تجدیدپذیر، 
اس��تفاده از پتانس��یل بس��یار خوب ان��رژی های 
تجدید پذیر، اس��تفاده از نیروگاه های خورشیدی 
خانگی، اس��تفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی 
اس��تان به منظور تولی��د ۲0 درصد انرژی مصرفی 
از برق تجدیدپذی��ر مصوبه هیات وزیران، احداث 
نیروگاه های بادی و شبکه مورد نیاز آن به صورت 
متمرک��ز در منطقه باد خیز خواف با هدف ترانزیت 
برق تولیدی به کش��ورهای همجوار ، اشاره نمود.

هم اندیشی مدیران نیروگاه های 
تجدیدپذیر در خراسان

مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه 
از ابتدای امس��ال تا ب��ه امروز 70 ه��زار میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت ش��ده است، گفت: این تسهیالت 
ب��رای 111 هزار پرونده ب��وده و پیش بینی ما تا پایان 

سال 97 بیش از یکصد هزار میلیارد ریال بوده است.
به گزارش جام جم خراس��ان رضوی،  سعید معادی 
در نشس��ت مطبوعاتي اظهار کرد: مجموع تسهیالت 
پرداختی این بانک از س��ال 88 تا اواخر بهمن امس��ال 
بی��ش از ۲86 ه��زار میلیارد ریال ب��رای یک میلیون 

پرونده بوده است
مع��ادی تصریح کرد: از مجم��وع مبالغ تخصیص 
یافته از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون 70 هزار میلیارد 
ری��ال ب��رای 111 ه��زار پرون��ده پرداخت ش��ده که 
امیدواری��م تا آخر س��ال به یکصد ه��زار میلیارد ریال 

برسد.
وي عنوان کرد: پرونده های تس��هیالت اعتباری 
شامل صنایع ، مسکن و عمران، کشاورزی ، صنعت و 
معدن می باشد که بخش صنعت و معدن با اختصاص 
40 درصد تسهیالت در قالب 139 هزار پرونده به مبلغ 
85 هزار میلیارد ریال رتبه اول و مسکن و عمران با 5۲ 
هزار پرونده و 1۲ هزار میلیارد ریال 6 درصد اعتبارت را 

به خود اختصاص داده است.
مدی��ر روابط عمومي بانک توس��عه تعاون افزود: 
در س��ال 97 نیز بخش صنع��ت و معدن با بیش از ۲9 

ه��زار پرونده به مبل��غ ۲5 هزار میلیارد ریال 51 درصد 
تسهیالت را به دست آورده است.

وي ب��ا اش��اره به فعالیت های حوزه اش��تغال زایی 
افزود: از س��ال گذش��ته دو طرح ملی اشتغال فراگیر و 
روس��تایی، توسط بانک های کشاورزی، پست بانک، 
توس��عه تعاون و صندوق تدبیر و امید توس��ط دولت به 
عنوان عاملیت پرداخت تس��هیالت مش��خص شده و 
مجم��وع طرح های مصوب بی��ش از 15 هزار میلیارد 

ریال می باشد.
معادي درخصوص طرح های انجام شده در استان 
خراس��ان رضوی افزود: رویکرد این بانک با سه محور 
کمک به ایجاد مش��اغل، تکمی��ل طرح های در حال 
اجرا و همچنین س��رمایه در گردش بانک می باش��د و 
سیاس��ت ما حداکثر سازی س��ود نیست بلکه به دنبال 

انجام وظیفه اجتماعی خود هستیم.
در ادام��ه مدی��ر سرپرس��تی بانک توس��عه تعاون 
خراس��ان رضوی گفت: بانک توسعه تعاون بزرگترین 
بانک دولتی در حوزه تعاون بوده و در خراسان رضوی 
در 11 ماهه امس��ال بال��غ 8700 ه��زار میلیارد ریال 
تس��هیالت پرداخت ش��ده که رش��دی 88 درصدی 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل داش��ته است و در 
این بانک بیش از 300 هزار مشتری در استان داریم.

وی افزود: از مجموع تس��هیالت اعطایی پرداخت 
ش��ده از س��وی بانک توس��عه تعاون خراسان رضوی 

7۲ درص��د در بخ��ش صنعت، 15 درص��د در بخش 
کشاورزی، 1۲ درصد در بخش بازرگانی و یک درصد 

بخش مسکن و عمران بوده است.
وي در خص��وص تس��هیالت ازدواج پرداختی در 
استان افزود: 99 هزار میلیارد ریال در قالب 5۲7 فقره 
پرونده به زوج های متقاضی پرداخت ش��ده است که 
مع��ادل 84 درص��د میزان تکلیفی ب��وده و 16 درصد 
مابق��ی هم ت��ا پایان اس��فند 97 ب��ه متقاضیان اعطا 
می ش��ود؛ همچنین تسهیالت های این بانک به مبلغ 
1500 میلیارد ریال در قالب 3۲ موضوع بوده اس��ت و 
ما خوش��بختانه طبق عملک��رد صورت گرفته فراتر از 
تعهدات تکلیفی عمل کرده ایم و به عنوان استان برتر 

کشور در حوزه اشتغال روستایی معرفی شدیم.

مشاور مديرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد؛

پرداخت ۷۰ هزار میلیارد ريال تسهیالت در سال ۹۷

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت: در 
10 س��ال اخیر بین 30 تا 70 درصد نیاز آبی کالنشهر 
س��ه و نیم میلیون نفری مش��هد از محل سد دوستی 
تامین ش��د اما امس��ال تاکنون این می��زان فقط ۲1 

درصد بوده اس��ت.
حس��ین اس��ماعیلیان ادامه داد: مناب��ع تامین آب 
کالنش��هر مشهد تاکنون ش��امل 437 حلقه چاه، دو 
رش��ته قنات، یک دهنه چش��مه و س��دهای ارداک، 
طرق، کارده و دوس��تی بوده اس��ت. طبق سیاس��ت 
وزارت نی��رو باید امس��ال برنامه ری��زی برای تامین 
آب ش��رب مورد نیاز مشهد بر اس��اس فرضیه حذف 

س��د دوس��تی انجام ش��ود.
وی گفت: وضعیت کنونی س��د دوس��تی و ذخایر 
سایر س��دهای خراسان رضوی در ش��رایط حداقلی 
ق��رار دارد. ب��رای تامین نیاز آبی کالنش��هر مش��هد 
نشس��تهای مستمر با ش��رکت آب منطقه ای استان 
در حال برگزاری اس��ت و برنام��ه های کوتاه و میان 
مدت نیز تدوین ش��ده اند. وی افزود: حذف مصارف 
آب ش��رب برای آبیاری فضای س��بز، حفر 57 حلقه 
چ��اه و اجاره چاههای کش��اورزی ک��ه قابلیت وارد 
ش��دن در م��دار بهره ب��رداری آب ش��رب را دارند از 

جمله برنامه های اضطراری و کوتاه مدت هس��تند.

بهره برداري ۲1 درصدي از منابع آب 
سد دوستي


