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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

    مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی از تنش آبي و خشکسالي 
خراسان  آب  کم  شهر   30 کمين  در 

رضوي خبر داد.
سال  در  گفت:  اسماعيليان  حسين 
تنش  دارای  شهرهای  تعداد   1400
آبی این استان از 30 شهر به 53 شهر 
افزایش می یابد و در افق بلند مدت تمام 
این تنش و  شهرهای استان در معرض 
بحران در حوزه آب شرب قرار می گيرند.

اسماعيليان تصریح کرد: حدود 30 
بيش  پذیر  تجدید  آب  قبل سرانه  سال 
که  بود  سال  در  مکعب  متر  هزار   2 از 
متر   1500 حدود  به  اکنون  رقم  این 
اقداماتی  با  مکعب کاهش یافته است و 

که طی سه سال گذشته در زمينه تامين 
آب، کاهش آب بدون درآمد و مدیریت 
مصرف انجام شده این امکان فراهم شده 
شرایط  از  آب  بندی  جيره  بدون  است 
را  اقدامات  این  و  کرده  عبور  آبی  تنش 
برای سال جاري نيز در دست اجرا داریم.

بارندگی  کاهش  به  اشاره  با  وی 
های امسال افزود: سياست وزارت نيرو 
این  بندی آب است که در  عدم جيره 
گذشته  سال  ماه  مهر  اوایل  از  راستا 
آبی  تنش  از  عبور  برای  ریزی  برنامه 
آغاز شده و تعدادی از پروژه های این 

حوزه نيز به ثمر رسيده است.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
اضافه کرد: حفر و جابجایی 30 حلقه چاه، 

چاه،  حلقه  به 34  رسانی  برق  و  تجهيز 
اجرای 116 کيلومتر خط انتقال و ایجاد 
17 هزار و 500 متر مکعب مخزن از پروژه 
های در دست اجرا است و همچنين 78 
پروژه تامين اضطراری آب برای تابستان با 
یک هزار ميليارد ریال و 82 پروژه برای 
با 900 ميليارد  بلندمدت  تامين آب در 

ریال اعتبار در دست اجراست.
مدیریت  اینکه  بيان  با  اسماعيليان 
مشترکان  بيشتر  همکاري  آب  مصرف 
را مي طلبد، گفت: آب شرب مورد نياز 
تامين  منبع   450 از  استان  شهرهای 
می شود که 97 درصد این منابع چاه 
نيز  درصد   3 و  زیرزمينی  منابع  و  ها 

چشمه ها و قنات ها هستند.

مدیرعامل آبفاي استان افزود: سرانه 
استان  شهرهای  در  خانگی  آب  مصرف 
در  ليتر   116 حدود  رضوی  خراسان 
کشوری  ميانگين  از  کمتر  و  روز  شبانه 
است اما با توجه به تداوم خشکسالی و 
با دست  باید  این مقدار  استان  آبی  کم 

کم 15 درصد صرفه جویی کاهش یابد.
گذشته  سال  در  شد:  یادآور  وي 
اعتبارات آبفاي استان یکهزار و 30 ميليارد 
ریال بود که 40 درصد آن تخصيص یافت 
ریال  ميليارد  تاکنون 400  نيز  امسال  و 

اعتبار دولتی تصویب شده است.
وي در پایان گفت: از ابتدای اردیبهشت 
ماه نيز بر اساس ابالغ وزارت نيرو 7 درصد 

افزایش آب بها اعمال شده است.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی خبر داد؛

تنش آبي و خشکسالي، در کمین 30 شهر 

آسفالت 34 هزار مترمربع
 از معابر پیرامون حرم مطهر رضوی

شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  یکی  گفت:  نعمتی  مصطفی  سید  ثامن، 
بهسازی  منطقه  این  مستمر  عمرانی  برنامه های 
مطهر  حرم  پیرامون  معابر  مناسب سازی  و 
و  خدمات  کیفیت  بهبود  راستای  در  رضوی 
سالمت محیط زیست شهری و در نهایت ارتقاء 

رضایتمندی شهروندان است.
خیابان ها  استانداردسازی  داد:  ادامه  وی 
آسفالت  بهسازی  و  اصالح  طریق  از  معابر  و 
زمینه ساز کاهش سوانح رانندگی، تسهیل عبور و 
مرور وسایل نقلیه و افزایش رضایت شهروندان 
از عملکرد شهرداری است که در همین راستا در 
سه ماهه اول امسال 23 هزار مترمربع زیرسازی 
از  مترمربع  هزار   34 از  بیش  و  گرفته  صورت 

معابر سطح منطقه آسفالت شده است.
میزان  با  رابطه  در  ثامن  منطقه  شهردار 
زمانی  مقطع  این  در  استفاده  مورد  آسفالت 
جهت  مصرفی  آسفالت  تناژ  کرد:  اظهار 
اصالح  معابر،  آسفالت  روکش  و  لکه گیری 
به  سطحی  آب های  هدایت  منظور  به  شیب ها 
ورودی  دریچه های  و  جذبی  چاه های  سمت 
همچنین  و  سطحی  آب های  جمع آوری  کانال 
هزار   4 تقریبا  موجود،  خاکی  اراضی  حذف 
و  میلیارد  پنج  بر  بالغ  اعتباری  با  که  بوده  تن 

ششصد میلیون ریال به انجام رسیده است.

استاندار خراسان رضوی از محل 
تصفیه خانه خین عرب مشهد و حاشیه 

کشف رود بازدید به عمل آورد.
عمومی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت آب و فاضالب مشهد، طی 
بازدیــد از تصفیه خانه خین عرب و 
حاشیه کشف رود علیرضا رشیدیان 
اســتاندار خراســان رضوی، رحیم 
فرماندار مشــهد، علیرضا  نوروزیان 
طباطبایی مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضــالب مشــهد و نمایندگان آب 

منطقه ای حضور داشتند.
در  اســتاندار خراســان رضوی 
حاشــیه بازدیــد از تصفیه خانه خین 
عرب مشهد گفت: علی ر غم وجود 
بارش های خوبی که در هفته گذشته 
در شهر مشهد داشتیم اما هنوز نسبت 
به دوره مشــابه ســال گذشته شاهد 
کاهش 44 درصدی بارش ها هســتیم 
و آب هــای پشــت ســدها و روان 
آب هایمان هم همین مشکل را دارند.
رشیدیان اظهار کرد: در همین راستا 

اقداماتی بــرای افزایش بهره وری مانند 
ارتقاء تصفیه خانه خانه ها و بهر برداری از 
آب پسابی برای بخش هایی مانند صنعت 

و فضای سبز در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به اینکه زمان 
زیادی تا گرمای فصل تابستان نداریم 
نیاز اســت تا در تأمین آب موردنیاز 
سرعت کارها بیشــتر شود. موضوع 
تأمین منابع جدیــد آب یا پیش بینی 
الزم بــرای آب شــرب مــردم جزء 
مسائل بسیار مهم و اساسی است که 
خوشــبختانه هماهنگی های الزم هم 

در این رابطه صورت گرفته است.
استاندار خراســان رضوی عنوان 
کرد: مردم کمــک کنند تا در مصرف 
آب و بهــره وری آن مدیریت بهینه ای 
داشته باشــیم و سال آبی خشک را با 
موفقیت پشت سر بگذاریم و از طرف 
دیگر همکاران من در آبفای مشهد هم 
تالش می کنند تا در تابســتان مشکلی 
بــرای تأمین آب شــرب مجاورین و 

زائرین وجود نداشته باشد.

بازدید استاندار خراسان رضوی
 از تصفيه خانه خين عرب مشهد

ســیدعلیرضا  مهنــدس 
شــرکت  مدیرعامل  طباطبایــی، 
آب و فاضالب مشهد در حاشیه 
بازدید از تصفیه خانه خین عرب 
گفت: سرانه ظرفیت تصفیه خانه 
های فاضالب در مشــهد به 400 

هزار متر مکعب خواهد رسید.
مهنــدس طباطبایــی، عنوان 
کرد: پنج تصفیه خانه در شــهر 
که  است  مشهد ســاخته شــده 

تصفیــه خانه خیــن عرب جزو 
دو تصفیه خانه ای اســت که در 
اواخر ســال 95 توســط رئیس 
جمهور محترم بــه بهره برداری 

رسیده است.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه 
خین عرب مشهد یکی از مدرن 
ترین تصفیه خانه های کشــور و 
منطقه اســت، نیز بیان داشت: در 
حال حاضر ظرفیت تصفیه 263 

هزار متر مکعب را در شبانه روز 
داریم و در حال ارتقای 140 هزار 
متر مکعب دیگر هســتیم و امید 
داریم در مجموع این میزان را به 
400 هزار متر مکعب برســانیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مشهد ادامه داد: فرآیند تصفیه خانه 
خین عرب به روش ASBR است 
که درمــدول اول این پروژه باهزینه 
14میلیون یوروو و 400 میلیارد ریال 

طی 5 ســال احداث وجمعیتی بالغ 
بر530 هزار نفر را تحت پوشــش 
قرار خواهد داد و در مدول دوم پیش 
بینی تصفیه 12۷هزارمترمکعب در 
شبانه روز است. وی پروژه احداث 
تصفیــه خانــه هــای فاضالب 
التیمــورو خین عــرب را بزرگ 
ترین پــروژه اقتصاد مقاومتی در 
بخــش آب وفاضــالب وزارت 
نیرو در کشــور دانست و افزود: 

تا افق  1420احداث چند تصفیه 
خانه فاضالب دیگر در دستورکار 
شــرکت قرار دارد که در مرحله 
مناقصه  برنامه ریــزی و مراحل 
در  طباطبایــی  اســت.مهندس 
از مردم درخواســت کرد  پایان 
در راســتای مصرف بهینه آب با 
اســتفاده از کاهنده های مصرف 
شــرکت آبفای مشهد را در گذر 

از این تابستان یاری نمایند.

تصفیه 263 هزار 

متر مکعبی فاضالب 

در تصفیه خانه های 

مشهد

سید کمال ضیایی- فعال رسانه

چندي پیش خبرگزاري ایسنا گفت و 
گویي از قاسم تقي زاده خامسي را با تیتري 
عجیب بر روي خروجي خود قرار داد که 
به برکت شــبکه های اجتماعي در کسري 
از ساعت به نحوي گســترده منتشر و با 
بازتاب ها و واکنش های مختلف و متنوعي 

مواجه شد.
تیتر خبر چنین بود: شــهردار مشهد 
شرط پخش زنده مسابقه تیم ملي فوتبال 
ایــران را راهیابي به مســابقه فینال اعالم 
کرده اســت.برخي از کاربران شبکه های 
اجتماعي و رسانه های فضاي مجازي این 
اظهار نظر شهردار را تمسخر مردم مشهد 
قلمداد کرده. عده ای نیز این اظهار نظر را 
حاکي از شــوخ طبعي تقي زاده خامسي 
عنوان کردند. به هر حال این واکنش ها و 
بازنشــرهاي متعدد باعث شد تا اظهارات 
شــهردار دومین کالن شهر ایران به عنوان 
یکي از پربازدید ترین خبرها در سراســر 

کشور مورد توجه قرار گیرد.
امــا آنچه در این میــان مغفول مانده 
بررســي پیشــینه و فعالیت های تقي زاده 
خامســي در حوزه رســانه و ارتباطات 

است. تقي زاده خامسي با تجربه حضور 
در تأسیس و مدیریت دو روزنامه از جمله 
همشهري و حضور مؤثر در فضاي مجازي 
باهوش تر از آن اســت که نداند قرار دادن 
امري در حد محال به عنوان پیش شــرط 
پخش یک مســابقه ملــي در یک محیط 
عمومــي تا چه انــدازه از منطق به دور و 
شوخي خنده داري هست. از طرفي اصول 
حاکم بر رسانه را هم به خوبي می فهمد و 
می داند که در مقابل پرسش جدي و رسمي 
یک خبرگزاري نباید هجو گو و مطایبه گر 
باشد.از دیگر سو با بررسي تصمیمات و 
رفتارهاي مدیریتــی اش در می یابی که به 
قدرت و نفوذ آشکار و نهان رسانه نیز به 
خوبي واقف اســت. کافي است برگزاري 
اولین نشست خبری اش پس از انتصاب به 
عنوان شهردار مشهد را در کالس درسي 
که بیش از 40 سال پیش در آن جا تحصیل 
می کرده و بازتاب های گسترده آن را به یاد 
داشته باشیم.با این اوصاف باید چیستي و 
چرایي این اظهار نظر جنجالي را در جایي 
دیگر جست. آن جایي که در همان گفت 
و گو اعالم می کند که از یک ماه قبل اقدام 
بــه اعالم و هماهنگي بــراي پخش زنده 

مسابقات در پارک ها نموده و دلیل نهادهاي 
ذیصالح در کوتاهي زمان براي هماهنگي 

را بهانه ای بیش نمی داند.
شــاید تقي زاده خامســي می خواهد 
بگویــد اگر در مشــهد بخواهي نشــاط 
اجتماعي را در رگ های این شهر به جریان 
بیاندازي باید به اندازه رسیدن ایران به فینال 

جام جهاني تالش کرد.
حساسیت و شانس تماشاي فوتبال در 
یک محیط عمومــي مانند پارک به همراه 
خانواده و دوستان در مشهد و تمرین شاد 
بودن در کنار یکدیگر به سختي رسیدن به 

فینال مهم ترین تورنمنت جهان است.
البته هم او، هم ما و هم شما مي دانیم 
که این قیاس فقــط براي افزایش ضریب 
موضوع و جلب توجه هر چه بیشتر افکار 
عمومي به وضعیت اجتماعي مشهد است 
و تقي زاده خامسي باهوش تر از آن است 
که بزرگنمایی های بــي جهت و تنش زا 
بکند.در پایان باید اذعان داشت مدیریت 
شهري مشــهد در 9 ماه گذشته توفیقات 
زیادي در افزایش نشاط اجتماعي در شهر 
داشته که بي شک با جدیت و در عین حال 

تعامل و عقالنیت ادامه خواهد داشت.

نشاط به شرط فینال!!
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رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد؛

حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت، از وظایف اصلی قوه قضائیه
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه در سال گذشته یک میلیون و 500 هزار 
حقوق  حفظ  گفت:  است،  شده  مختومه  پرونده 
عمومی، گسترش و اجرای عدالت از وظایف ذاتی 

قوه قضائیه است.
تیرماه  از  گفت:  مظفری  علی  االسالم  حجت 
سال گذشته تا کنون که یکسال قضائی محسوب 
پرونده  هزار  و 500  میلیون  یک  شود حدود  می 
به واحدهای مختلف دستگاه قضائی وارد شده و 
به همین میزان به اضافه 12 هزار پرونده رسوبی 
سنوات قبل هم مختومه شده که عملکرد دستگاه 

قضائی استان در سال گذشته مثبت بوده است.
پرونده  تراکم  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نداریم،  بشود  دادرسی  اطاله  باعث  که  شعب  در 

اظهارداشت:میانگین پرونده موجود در شعب 900 
پرونده بود که ماهانه 150 فقره پرونده هم افزوده 
موجود  های  پرونده  میانگین  اکنون  اما  شود  می 
زمان  همچنین  است  پرونده  فقره   200 شعب  در 
دادرسی به لحاظ تراکم 30 دقیقه بود اما در حال 

حاضر هیچ محدودیت زمانی در دادرسی نداریم.
در سال  اینکه  بیان  با  مظفری  االسالم  حجت 
گذشته در کمیسیون ها و شوراهای دادگستری در 
بخش پیشگیری از جرم موفقیت های خوبی داشته 
ایم، افزود: در شورای حفظ حقوق بیت المال 12 
دولت  به  تصرفی  اراضی  از  هکتار   ۷33 و  هزار 
بازگردانده شد همچنین آزادسازی بستر رودخانه 

کشف رود به طول ۷4 کیلومتر هم انجام گردید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید 

بر اینکه جرائم خاص و مهم که امنیت جامعه را به 
مخاطره می اندازند به صورت ویژه رسیدگی می شود، 
ادامه داد: در اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت 
متمرکز در سطح استان مدیریت انجام شده به طوریکه 
که امروز پرونده ای نداریم که بعد از صدور حکم در 
دستور اجرا معطل بماند همچنین در اجرای احکام 

کیفری تمام پرونده ها در حال اجرا است.
کرد:چارت  بیان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
در  و  داشته  عمده  تغییرات  قضائی  دستگاه 
شاندیز،  و  طرقبه  سبزوار،  کالت،  های  شهرستان 
فریمان، سرخس، بخش گلبهار، داورزن، زبرخان، 
آباد، جغتای، خوشاب و جوین  فیض  کوهسرخ، 
کامل  بازسازی  یا  و  ساخته  دادگستری  ساختمان 
شده است که اعتبار ساخت این مجتمع ها به جز 

سبزوار، فریمان و کالت بخشی از بودجه ملی و 
بخش عمده هم از منابع داخلی قوه قضائیه بوده 
و  آباد  قاسم  برای  در سال جاری  است همچنین 
شهرک شهید رجایی مشهد هم ساختمان قضائی 

احداث می شود.
عمومی،  حقوق  حفظ  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گسترش و اجرای عدالت از وظایف ذاتی قوه قضائیه 
است، اظهارداشت:شاهد راه اندازی دفاتر خدمات 
الکترونیکی قضایی در استان هستیم به طوریکه در 
حال حاضر 12 دفتر در مشهد و 16 دفتر هم در 
دیگر شهرستانهای استان فعالیت می کنند البته در 
حال آماده سازی مقدماتی هستیم تا افراد از داخل 

منزل با دفاتر الکترونیکی مرتبط شوند.
مهری خزاعی

روکش آسفالت بیش از 11 هزار 
مترمربع از معابر خیابان قدس

منطقه  عمران شهرداری  و  فنی  اداره  رییس 
آسفالت  روکش  عملیات  اجرای  از  مشهد  یک 

خیابان قدس در ماه گذشته خبر داد.
یک،  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروژه  این  اینکه  بیان  با  معلم  حمیدرضا 
آباد  بلوارملک  حدفاصل  قدس  خیابان  در  
امنیت  تامین  گفت:  است،  شده  اجرا  انتها  تا 
ساماندهی  و  مرور  و  عبور  هنگام  شهروندان 
وظایف  مهم ترین  از  یکی  معابر  وضعیت 
راستا  این  در  می شود؛  محسوب  شهرداری ها 
خیابان  آسفالت  روکش  و  بهسازی  عملیات 
و  رفاه شهروندان  افزایش حال  باهدف  قدس 

مناسب سازی محیط شهری اجرا شد.
این  اجرای  مساحت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  بوده  مربع  متر  هزار   11 از  بیش  پروژه 
شرکت  از  بعضی  برنامه ریزی  نداشتن  متأسفانه 
و  حفاری  زمان   و  اصول  در  خدماتی  های 
اصول،  نکردن  رعایت  و  نظارت  در  بی توجهی 
هزینه  شهروندان،  برای  مشکل  برایجاد  عالوه 

ترمیم و بهسازی را نیز افزایش می دهد.
منطقه  عمران شهرداری  و  فنی  اداره  رییس 
و  گیری  لکه  عملیات  داد:  ادامه  مشهد  یک 
روکش آسفالت با هدف ارتقای کیفی و بهسازی 
آسفالت  مرمت  و  لکه گیری  پیاده روها،  و  معابر 

در خیابان های اصلی و فرعی اجرا می شود.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــر امــور  ــران خــودرو خراســان، مدی ای
ــا  ــان ب ــودرو خراس ــران خ ــروش ای ف
اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن رکــورد 
در روز 29 و 30  خــرداد ســال جــاری 
بــا بارگیــری مجمــوع 618 دســتگاه 

ــید. ــت رس ــه ثب ــودرو ب خ
مهنــدس غالمــی مقــدم در ادامــه 
اظهــار داشــت: بــا تــالش و همــت کلیــه 
ــایت  ــروش س ــازمان ف ــکاران در س هم

خراســان و همچنیــن همراهی شــرکتهای 
ــودرو  ــال خ ــورد ارس ــار،  رک ــل ب حم
هــای SUV در ســایت خراســان در 
و   256 رکــورد  بــا  متوالــی  روز  دو 
ــا و  ــودرو هایم ــواع خ ــتگاه ان 362 دس

ــد. ــته ش ــوزوکی شکس س
ــی  ــورد قبل ــت رک ــر اس ــه ذک الزم ب
 ،SUV بارگیــری و ارســال خودروهــای
در فروردیــن مــاه ســال جــاری با ارســال 

251 دســتگاه بــه ثبــت رســیده بــود.

ثبت 2 رکورد متوالی ارسال خودروهای شاسی بلند

رکورد کم سابقه توسط شرکت برق منطقه ای خراسان؛

احداث فاز اول پست 400 
کیلوولت  زکریا، در 14 ماه

 ، شد  موفق  خراسان  ای  منطقه  برق  شرکت 
فاز اول احداث پست 400 کیلوولت زکریا را در 
یک رکورد کم سابقه و در مدت 14 ماه به اتمام 

رسانده و از پست مذکور بهره برداری نماید.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه 
و  طرح  معاون  سعادتمند  مهندس  خراسان،  ای 
توسعه این شرکت با اعالم این خبر افزود: رشد 
مصرف برق در شهر مشهد بالغ بر 6.5 درصد و 
از میانگین کشور باالتر است. با این روند ، توسعه 
صنعت  ساخت  زیر  های  پروژه  واحداث  شبکه 

اظهارداشت:  همچنین  است.وی  ضروری  برق 
به  نظر  و  گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  با 
هسته  و  جنوب  مناطق  در  برق  مصرف  افزایش 
مرکزی شهر مشهد و به منظور ارتقاء و پایداری 
زکریا  کیلوولت   400 پست  احداث  برق،  شبکه 
توسعه  و  طرح  گرفت.معاون  قرار  دردستورکار 
افزود:  ادامه  در  خراسان  ای  منطقه  برق  شرکت 
جهت احداث پست مذکور در جنوب شهر مشهد 
، زمینی به مساحت 10 هکتار اختصاص یافت و 
عملیات اجرایی پست  از اواخر سال 1395 آغاز 
ماه  شد و در یک رکورد کم سابقه در مدت 14 
فاز اول این پروژه به اتمام رسید.مهندس سعادتمند 
اظهار داشت: به منظور تسریع در احداث پست، در 
فاز اول از اتاق فرمان موقت که قبال در انبار شرکت 
مونتاژ شده بود ، استفاده گردید و همزمان با نصب 
تجهیزات HV  اتاق فرمان نیز به محل پست منتقل 

و عملیات کابل کشی LV انجام گردید. 
این  احداث  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
با  ارتفاعات  و  سبز  کمربند  منطقه  در  پست 
تصریح  است،  بوده  همراه  مختلف  معارضین 
کرد: با توجه به اینکه محل پست در ارتفاعات 
مشهد واقع شده است،حمل تجهیزات پست به 
مشکالت  با  کیلوولت  ترانسفورماتور400  ویژه 
عدیده ای مواجه بود که بدون هیچگونه عارضه 
انجام شد و نصب تجهیزات در کوتاهترین  ای 
زمان ممکن انجام گردید. معاون طرح و توسعه 
فاز  در  گفت:  خراسان  ای  منطقه  برق  شرکت 
آمپر  ترانس200مگاولت  دستگاه  یک   ، اول 
اول  فاز  وهزینه  گردیده  نصب  پست  این  در 
احداث این پروژه 3۷ میلیارد تومان است که با 
تکمیل این پروژه در سال آینده ، مجموع هزینه 
احداث پست مذکور به بالغ بر 50 میلیارد تومان 

برای  اظهارداشت:  همچنین  رسید.وی  خواهد 
کیلوولت   132 شبکه  به  پست  این  توان  انتقال 
از  مداره  چهار  خط  کیلومتر  هفت  مشهد  شهر 
محل پست تا بلوار نماز احداث گردیده است.
پایان خاطرنشان ساخت:  در  مهندس سعادتمند 
پست400کیلوولت  تجهیزات  درصد  از90  بیش 
فاز  اتمام  با  و  است  داخل  ساخت  زکریا 
درحالت  و  زکریا  کیلوولت   400 پست  دوم 
تلفات  مگاوات   10 پست  از  کامل  بارگیری 

یابد.  می  کاهش  شبکه 
است در حال حاضر شهر مشهد  شایان ذکر 
 132 پست   22  ، کیلوولت   400 پست   3 دارای 
کیلوولت است که در  کیلوولت و 16 پست 63 
راستای اجرای طرح جامع شهرمشهد ، احداث 20 
پست 132 کیلوولت و یک پست 400 کیلوولت 

دیگر در دستورکار این شرکت قرار دارد. 

ــدس  ــتان ق ــتضعفان آس ــداد مس ــاون ام مع
رضــوی از کمــک 2 میلیــارد و 500 میلیــون 
ــفره های  ــه س ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــی آس ریال
ــاه  ــول م ــهد در ط ــهر مش ــیه ش ــاری حاش افط

ــر داد. ــان خب ــارک رمض مب
 مصطفــی خاکســار قهــرودی بــا بیــان اینکــه 
آســتان قــدس رضــوی بــا همــکاری ســتاد 
هماهنگــی حاشــیه شــهر مشــهد طــرح افطــاری 
ســاده را در مســاجد حاشــیه ایــن شــهر اجرایــی 
کــرد، خاطرنشــان کــرد: در مــاه مبــارک رمضــان 
ــع  ــبک توزی ــاری س ــجد ارزاق و افط در 485 مس
ــا  ــن افطاری ه ــزار روزه دار از ای ــدود 300 ه و ح

ــدند. ــد ش بهره من
رضــوی  قــدس  آســتان  افــزود:  وی 
ــارد و 500  ــک میلی ــن ســال گذشــته ی همچنی
ــی  ــرای برپای ــدی ب ــک نق ــال کم ــون ری میلی
ــیه  ــاجد حاش ــرام در مس ــفره های اک ــن س ای
ــاری  ــال ج ــه در س ــته ک ــهد داش ــهر مش ش
500 میلیــون  2 میلیــارد و  ایــن مبلــغ بــه 

ــت. ــه اس ــش یافت ــال افزای ری
خاکســار توزیــع 260 هــزار پــرس افطــاری 
گــرم در سراســر کشــور و 39 هــزار بســته ارزاق 
محتــوی یــک کیســه برنــج ایرانــی 10 کیلویــی، 
روغــن، ماکارونــی، ســویا، قنــد، شــکر و انــواع 

ــات را از دیگــر اقدامــات معاونــت امــداد  حبوب
مســتضعفان آســتان قــدس رضــوی در مــاه 

رمضــان معرفــی کــرد.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی خبر داد؛

کمک 2 میلیارد و 500 میلیون ریالی آستان قدس به سفره های افطاری حاشیه مشهد

رکورد بارگیری و ارسال  خودروهای شاسی بلند درایران خودرو خراسان  به فاصله یک روز 2 بار شکسته شد
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منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

حافظ
که در طریقت ما کافریست رنجیدن 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از 
استقبال صنایع داخلی از محصول گوگرد این مجتمع در 

بازار داخل خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد، مهندس سید مجید منبتی با اعالم این خبر افزود: گوگرد 
یکی از محصوالت جانبی این مجتمع است که از فرآورش 
گازترش بدست می آید و طی فرآیندی در واحدهای بازیافت 

گوگرد  با درجه خلوص 99 ممیز 98 درصد تولید می شود.
وی اظهارداشت: پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به 
عنوان بزرگترین تولید کننده گوگرد به میزان دو هزار و 
400 تن در روز، قطب گوگرد خاورمیانه محسوب می گردد.

مهندس منبتی با بیان اینکه از سالیان گذشته 70 درصد 

محصول گوگرد به صورت خام به کشورهای چین و هند 
صادر می شده است بیان کرد: با رصد بازار جهانی و اخذ 
تصمیمات مؤثر، بحث فروش گوگرد مذاب به بازار داخلی از 

سال قبل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
این مقام مسئول تاکید کرد: با هدف کاهش صادرات 
از   دعوت  و  داخلی  صنایع  در  آن  از  استفاده  و  گوگرد 
صنعتگران و کشاورزان، شاهد استقبال بی نظیر خریداران 
از گوگرد تولیدی این شرکت با درجه خلوص 99 ممیز 98 
درصد بودیم به نحوی که امروز 70 درصد محصول گوگرد 
پاالیشگاه در داخل کشور و 30 درصد به بازار جهانی صادر 
می گردد و این موضوع تأثیر مثبتی در رشد شاخص های 

اقتصادی نیز به دنبال داشته است.

واکنش مثبت بازار داخلی به گوگرد خانگیران؛

مصرف 70 درصد گوگرد پاالیشگاه گاز
» شهید هاشمی نژاد« در صنایع داخلی

جناب آقای دکتر جعفر مروارید 
ــما در  ــر ش ــان از تدبی ــوی نش ــان رض ــالمی خراس ــاد اس ــی در اداره کل ارش ــاب حضرتعال انتص
ســکانداری بخــش فرهنــگ اســتان دارد. ایــن فرصــت را مغتنــم دانســته و حضورتــان را در اســتان از 

ســوی مجموعــه روزنامــه جــام جــم در خراســان رضــوی گرامــی مــی داریــم.
خزاعی- سرپرست جام جم خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد؛

215 جواز تاسیس در 2 ماه اول 
امسال صادر شد

رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: طی دو ماهه سال جاری تعداد 215 فقره جواز تاسیس با 
سرمایه گذاری 6337 میلیارد ریال و اشتغال 4687 نفر صادر شده 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر سرمایه گذاری 

38,4 درصد و از نظر اشتغال حدود 8 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت, معدن و تجارت 
خراسان رضوی, راضیه علیرضای اظهارداشت: از مجوزهای صادره، 
بیشترین سهم سرمایه گذاری در گروه محصوالت کانی غیرفلزی 

با سرمایه گذاری 1682 میلیارد ریال) سهم 26,5 درصدی از کل( 
و بیشترین اشتغال در گروه محصوالت از الستیک و پالستیک با 

اشتغال 951 نفر)سهم 20 درصدی از کل( می باشد.
وی افزود: در حال حاضر خراسان رضوي با 3002 طرح 
صنعتي فعال و پیش بینی سرمایه گذاري 246793 میلیارد 
از نظر تعداد در رتبه پنجم و  ریال و اشتغال 89099 نفر 

اشتغال در رتبه ششم کشور قرار گرفته است.
روند  تداوم  برای  دارد  ضرورت  اظهارداشت:  وی 
کارآفرینان  همه  از  استان  در  فعلی  گذاری  سرمایه 
نو  های  طرح  در  گذاری  سرمایه  با  که  کنیم  دعوت 
استان  توسعه  از  صنعتی،  زیربنایی  و  بنیان  دانش  و 

نمایند. حمایت 

جلسه شورای عمومی با حضور رئیس سازمان 
، معاونین و مدیران و جمع کثیری از کارکنان روز 

27 خرداد در محل نمازخانه برگزارشد .
نمایندگی  دفتر  مسئول  ابتدا   جلسه  این  در 
فرارسیدن  تبریک  ضمن  سازمان  در  فقیه  ولی 
صدور  گفت:  سازندگی  جهاد  تاسیس  سالروز 
جهاد  تشکیل  بر  )ره(مبنی  خمینی  امام  فرمان 
نگاه  نشانگر  امداد  کمیته  تاسیس  و  سازندگی 
عطوفانه و مدبرانه  بنیانگذارجمهوری اسالمی به 

مردم بود که همه کاره انقالبند.
افزود:برای  پناه  احمدی  االسالم  حجت 
آبادی و حمایت  تامین امنیت غذایی ، عمران و 
عمومی  همت   و  عزم  نیازمند  ایرانی  کاالی  از 
به  جودش  و  تمام  با  دشمن  وقتی  و  هستیم  
بوجود  عمومی  حرکت  یک  آید  می   میدان 
در  فنی  گروه  یک  تشکیل  خواستار  آید.وی  می 
سازمان جهاد کشاورزی شد که شعار سال حمایت 

از کاالی ایرانی را تحقق بخشد.  
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
ضمن  سخنانی  طی  مراسم  این  در  نیز  رضوی 
گرامیداشت سالروز تشکیل جهاد سازندگی  اظهار 
داشت: براساس شعار سال ما برنامه های سازمان 

را در تمام شئو نات طوری تنظیم نموده ایم که 
باعث ارتقاء بهره وری از آب شود.

نفت  که  محضی  به  افزود:  مزروعی  مجتبی 
گران می شود ما از بخش کشاورزی فراموش می 
کنیم در حالیکه ما وقتی دارای درآمد هستیم باید 

به فکر حفظ منابعمان باشیم .
و  تولیدات  از  با حمایت   باید  داد:  ادامه  وی 
ظرفیتهای کشور تراز بازرگانی را مثبت کنیم  که 
که  است  کشاورزی  بخش  ظرفیتها  این  از  یکی 
این  در  وری  بهره  رفتن  باال  سمت  به  ما  توجه 

بخش است.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کشاورزی  جهاد  وزار ت  مجموعه  گفت:  رضوی 
در بحث اقتصاد مقاومتی از موفق ترین دستگاها 
بوده است و ما در خراسان رضوی از شرایط خوبی 

برخوردار هستیم .
کاالی  از  حمایت  برای  کرد:  تاکید  مزروعی 
ایرانی و تولیدات داخلی باید از ظرفیتهای موجود 
راستای کاهش مصرف آب  در  و   استفاده کنیم 
شهرکهای  و  ها  گلخانه  توسعه  بحث  به  باید 
سالم  محصول  تولید  که  کنیم  توجه  ای  گلخانه 

و امنیت غذایی جامعه  را در پی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد؛ 

 استفاده ازظرفیت های موجود برای حمایت 
از کاالی ایرانی و تولیدات داخلی

به  ورود  اجازه  بدهی  دارای  خودروهای 
پارکینگ های ثابت را ندارند

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت گفت: از امروز 
ورود خودروهایی که درای بدهی به شرکت الیت هستند به 

تمام پارکینگ های ثابت ممنوع است.
محمد مهدی اسدی گفت:از 12 هزار تماس تلفنی با 
مرکز 137 فقط 4 درصد مربوط به الیت بوده است همچنین 
قرار  شهروندان  اختیار  در   3000003000 پیامکی  شماره 

گرفت تا از مانده حساب خودشان مطلع شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 4 میلیون و 500 
هزار خودرو از پارکینگ های غیر حاشیه ای استفاده کردند و 
35 میلیون و 800 هزار خودرو هم از پارکینگ های حاشیه 

ای استفاده کردند، اظهارداشت: در سال گذشته تعداد پیامک 
های فعالی شده فقط 21 هزار پیامک بود که در حوزه اطالع 
رسانی به شهروندان موفق نبودیم البته فرآیندی ثبت نامی 
هم که برای شهروندان در نظر گرفته شده بود مطلوب نبود.

اسدی با تاکید بر اینکه شرکت الیت در سیاستگذاری 
جدید به عنوان متولی پارکینگ و پارکبان نگاه نخواهد کرد، 
افزود: مذاکراتی را در جهت هوشمندسازی پارکینگ های 
ثابت آغاز کردیم تا بتوانیم آنها را هوشمند کنیم که در این 
راستا تا یکماه آینده خدمت رزرو را در یکی از پارکینگ ها 
فعال خواهیم کرد همچنین از امروز تمام پارکینگ های ثابت 
از ورود خودروهای دارای بدهی جلوگیری می کنند مگر 

اینکه حداقل 50 درصد بدهی خود را پرداخت نمایند.
مهری خزاعی


