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دانشجوی  خزاعی-  مریم   
ارشد ارتباطات، فعال رسانه

پس از انتخابات پنجمين دوره 
انتخاب  و  مشهد  شهر  شوراي 
يكپارچه ليست اميد همگان منتظر 
هايي  حوزه  در  ملموس  تغييرات 
انتخابات  از  پيش  تا  كه  بودند 
در  اميد  ليست  منتخبين  يكايك 
عنوان  به  شعارهايشان  و  ها  نطق 
نقاط ضعف مديريت شهري قبل از 
آن نام مي بردند. مواردي از قبيل 
اطالع  در  ضعف  و  شفافيت  عدم 
رساني مناسب و تقويت نام مشهد 
به عنوان يك نشان معتبر در حوزه 
انتخاب  با  طرفي  از   . گردشگري 
تقي زاده خامسي به عنوان شهردار 
مشهد و عالقه اش به عرصه رسانه 
تقويت شد كه مديريت  اين گمان 
و  رسانه  حوزه  در  شهري  جديد 
تبليغات اقدامات موثر و ثمربخشي 

را انجام خواهد.
اما آن چه پس از ده ماه از آغاز 
شهردار  و  پنجم  شوراي  فعاليت 
شديد  ضعف  هستيم  شاهد  جديد 
شهري  مديريت  در  عمومي  روابط 

است. 
به واقع مديريت روابط عمومي 
پالن  تعريف  دليل  به  شهرداري 
هاي كارساز و هدفمند رسانه اي و 
مطلع ساختن شهروندان از عملكرد 
سرگرم  بيشتر  شهري  مديران 
به  كه  است  جشن هايي  برگزاري 
در  غالبًا  بودن  فايده  مفيد  فرض 
 - اجتماعي  سازمان  وظايف  حوزه 

فرهنگي تعريف مي شود.
حاضر  حال  در  ديگر  بياني  به 
نهاد  يك  فاقد  مشهد  شهرداري 
رسانه اي عملياتي است و مديران 
و  توان  بيشتر  اي  رسانه  ظاهر  به 
و  هنري  امور  صرف  را  خود  وقت 
ديدارهاي  و  جلسات  در  حضور 

نمايشي مي كنند. 
در ده ماه گذشته حداقل انتظار 
از مديريت روابط عمومي شهرداري 
برگزاري منظم و دوره اي نشست 
با اصحاب رسانه و  خبري شهردار 
حتی برگزاري جلسات هم انديشي 
مطبوعاتي  و  اي  رسانه  مديران  با 
دوره  در  متاسفانه  كه  بود  استان 
صورت  جديد  مديركل  مديريت 

نپذيرفته است.
شايد توجيه مديركل محترم بر 
اصرار ايشان و انكار جناب شهردار 
براي برگزاري نشست هاي خبري  
اصحاب  با  جمعي  گوي  و  گفت  و 
رسانه باشد كه باز هم اين امر نشان 
اقناع  در  محترم  مدير  نفوذ  عدم  از 

جناب شهردار در حوزه رسانه دارد.
شهردار  است  اميد  پايان  در 
محترم مشهد با بررسي عملكرد تيم 
رسانه اي خود و استفاده از ظرفيت 
اي  رسانه  كارشناسان  و  مديران 
اقدامي جدي در جهت افزايش آگاهي 
شهروندان از اقدامات صورت گرفته 
و  زائران  مندي  رضايت  افزايش  و 
مجاوران امام رئوف از طريق شناخت 
واقعي  و رفع خواسته ها و نيازهاي 

ايشان به عمل آورد.

ضعف اطالع رساني  در شهرداري مشهد

اداری  شورای  جلسه  سومین  در 
شهرستان مشهد حیدرخوش نیت سرپرست 
برهمکاری  تاکید  ضمن  مشهد  فرمانداری 
آبفای  شرکت  با  ادارات  و  ها  دستگاه  کلیه 
مشهد در مدیریت مصرف آب گفت: باتوجه 
تامین  منابع  کمبود  و  تابستان  آغازفصل  به 
آب برای شهر مشهدمی بایست همه ادارات 
را  الزم  همکاری  مشهد  آبفای  شرکت  با 
جلسات  دراین  که  مصوباتی  کلیه  و  داشته 

تصویب می گردد الزم اجرا است. 
دراین  عمومی  دفترروابط  گزارش  به 
سرپرست  نیت  حیدرخوش  جلسه 
مطلب  این  اعالم  مشهدضمن  فرمانداری 
وفاضالب  آب  شرکت  عملکرد  از  تقدیر  و 
مشهد در اجرای پروژه های بزرگ وحیاتی 
اطالعات  گفت:  درمشهد  وفاضالب  آب 
هرسازمانی باید شفاف و جامع بوده و طی 
بطور  رجوع  ارباب  برای  کارها  فرایند  آن 

مشخص ارایه گردد.
بهینه  برمصرف  تاکید  ضمن  وی 
عامل  مدیران  از  وبرق  آب  بخش  در 
درخواست  مشهد  وبرق  آب  های  شرکت 
شرکت   2 این  بازرسی  های  تیم  نمود 
بازدیدهای مستمر از ادارات داشته ونتیجه 
سرپرست  گردد.  منعکس  فرمانداری  به 
میزخدمت  برتشکیل  تاکید  با  فرمانداری 
درادارات خاطرنشان ساخت: خدمات ارایه 
شده در این میزها باید مراجعین را راضی 

کرده و ارباب رجوع را راهنمایی کنند.
درادامه این جلسه سیدعلیرضا طباطبایی 
اجرایی  مدیران  همراهی  از  تشکر  ضمن 

مشهد  آبفای  شرکت  با  استان  دستگاههای 
درصورت  جاری  سال  تابستان  در  گفت: 
افزایش دمای هوا که باعث افزایش مصرف 
خواهد شد احتماال با کاهش 17/5 درصدی 
مصادیق  با  باید  لذا  بود  خواهیم  مواجه 
وی  نمود.  پرهیز  مصرفانه  رفتار  و  مصرف 
افزود: دربخش آب درحال حاضر100 درصد 
جمعیت شهر مشهد تحت پوشش آب و 70 
جمع  شبکه  پوشش  تحت  جمعیت  درصد 
آبفای  مدیرعامل  قراردارد.  فاضالب  آوری 
1میلیون  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  مشهد 
 860 و  آب  دربخش  هزارمشترک   280 و 
خدمات  از  فاضالب  دربخش  هزارمشترک 

شرکت بهره مندهستند. 
منابع  شهرمشهد  کالن  برای  افزود:  وی 
بوده که شامل 49  تولید آب شرب محدود 
درصد چاهها، 46 درصد سدها و 5 درصد 
چشمه و قنات است ودر حال حاضر حجم 
مخازن آب شرب مشهد 640 هزار مترمکعب 
است و 210 هزار مترمکعب مخزن درحال 
هزارمتر   154 طرح  افق  تا  و  بوده  ساخت 
درحال  است.  نیاز  مورد  مخزن  مکعب 
حاضر سد دوستی 19 درصد، طرق و کارده 
35 درصد و ارداک 54 درصد آب داشته و 
بارندگی ها نسبت به سال گذشته 28 درصد 
باید  کلیه شهروندان  لذا  کاهش داشته است 
بادرک درست از شرایط بحرانی آب از این 

مایه حیات بدرستی استفاده نمایند.
وی سپس ضمن معرفی منابع تامین آب 
از 61  بیش  درسال 1391  داد:  ادامه  مشهد  
دوستی  سد  از  مشهد  شرب  آب  از  درصد 

در سال 97  این وضعیت  که  تامین می شد 
به 26 درصد کاهش یافته و باید برای ارایه 

خدمات پایدارتالش کرد.
طباطبایی درخصوص وضعیت فاضالب 
تصفیه   5 حاضر  درحال  گفت:  نیز  مشهد 
خانه فاضالب با حجم 263 هزارمتر مکعب 
وتصفیه  قرارداشته  برداری  درمداربهره 
مترمکعب  هزار  باحجم 140   2 پرکند  خانه 
شرکت  مدیرعامل  باشد.  می  ارتقا  درحال 
اجراشده  شبکه  طول  مشهد  وفاضالب  آب 
فاضالب مشهد را 3200 کیلومتر ذکر نمود 
 411 از  بیش   1420 سال   افق  تا  افزود:  و 
الزم  فاضالب  خانه  تصفیه  هزارمترمکعب 

است و باید احداث شود.
سیدعلیرضا طباطبایی افزود: برای جلوگیری 
از آبیاری فضای سبز شهر باهمکاری شهرداری 
و شرکت آب منطقه ای تفاهم نامه ای امضا و 
طی آن چندین تصفیه خانه محلی در سطح شهر 
اجرا و احداث خواهد شد وطی آن فاضالب 
شهری تصفیه و برای فضای سبز استفاده می 
گردد. وی با اشاره به اجرای سریع طرح جمع 
آوری فاضالب در حاشیه شهر مشهد گفت: 
طی2سال گذشته بیش از 500 کیلومتر شبکه 
شرکت  وتمرکز  اجراشده  درمشهد  فاضالب 
شهرو  درحاشیه  فاضالب  های  شبکه  اجرای 
می  شهروندان  مشارکت  با  محروم  مناطق 
باشد.. درپایان این جلسه سرپرست فرمانداری 
آبفای  عملکرد شرکت  از  تقدیر  مشهدضمن 
مشهد از کلیه دستگاههای اجرایی خواست از 
هرگونه هدررفت آب در ادارات خودداری و 

همکاری الزم با آبفای مشهد داشته باشند.

تقدیرسرپرست فرمانداری
 از اقدامات شرکت آبفای مشهد
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

 مدیرعامل شرکت آبفای مشهد به همراه جمعی 
از معاونین این شرکت در محل سامانه سامد)سامانه 
الکترونیک ارتباط مردم و دولت( حضور یافتند و به 
در  شهروندان  مشکالت  پاسخگوی  برخط  صورت 

حوزه آب بودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
ناصر  با  دیدار  در  طباطبایی  علیرضا  مشهد،سید 
فخرموحدی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی 
و امور حقوقی استان خراسان رضوی نیز گفت: این 
بدون  مسئوالن  و  مردم  بین  ارتباطی  پل  سامانه یک 
هیچ واسطه ای است و قطعا می تواند اثربخش باشد 

و نتایج آن در جامعه به وضوح دیده خواهد شد.
این سامانه  از ویژگی های  تاکید کرد: یکی  وی 
تا  است  محل  این  در  ها  دستگاه  مسئوالن  حضور 
شهروندان  مشکالت  پاسخگوی  مستقیم  بصورت 
باشند و موضوعاتی که نیاز به بررسی بیشتری دارد با 

ثبت در سیستم قابلیت رهگیری خواهد داشت.
همچنین فخرموحدی در این دیدار اظهار داشت: 
سامانه سامد با پیگیری استاندار  خراسان رضوی از 
اواخر سال 96 در استان کار خود را آغاز کرد و با 
همراهی مدیران دستگاه های مختلف در پاسخگویی 
به مشکالت شهروندان بازخوردهای خوبی را نیز به 

همراه داشته است.
وی تصریح کرد: ارتباط مردم از دورترین نقاط استان هم 
به راحتی با این سامانه امکان پذیر است و هیچ فیلتری برای 
مطرح کردن مشکالت آن ها وجود ندارد و امید است این 

راه ادامه یابد؛ چراکه فرصت بسیار خوب  و مغتنمی است.
موحدی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب مشهد 
هم با پیگیری مشکالت مردم می تواند سرعت بیشتری 
به کارها بدهد و با توجه به اینکه حوزه مردمی آبفای 
مشهد بسیار گسترده است می توان حساب ویژه ای 

روی این بخش باز کرد.
گفتنی است؛ هم استانی های عزیز می توانند از 
طریق تماس با شماره تلفن 111 مشکالت مورد نظر 
خود را در این حوزه به صورت مستقیم با مسئوالن 

درمیان بگذارند.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان 
قدس رضوی اظهــار کرد: روزانه 10 هزار 
خــادم به صورت ویژه پذیــرای میهمانان 
برنامه های دهه کرامت در حرم مطهر رضوی 

هستند.
سیدخلیل منبتی با اعالم ویژه برنامه های 
دهه کرامت در حرم مطهر رضوی اظهار 
کرد: برنامه های ویژه و خاصی را در این 
ایام برای تکریم زائران و مجاوران گرامی 
تدارک دیده ایم کــه این برنامه ها از روز 
یک شــنبه 24 مرداد و همزمان با سالروز 
والدت حضرت معصومه)س( با همکاری 
و حضور خادمان این بارگاه رضوی اجرا 

خواهد شد.
وی با اشــاره به گلباران حرم مطهر 
رضــوی در ســالروز میــالد حضرت 
رضا)ع( و خواهر بزرگوارشــان حضرت 
معصومه)س( تصریح کرد: در شب میالد 
باسعادت حضرت ثامن الحجج)ع( مراسم 
گلباران حرم مطهر رضوی با حضور مردم 
والیی مشــهد و با همراهی خدام آستان 

قــدس رضوی از ســاعت 17 در عرصه 
میدان شهدا آغاز و تا حرم مطهر رضوی 

ادامه خواهد داشت.
منبتی گفت: طبق ســنوات گذشته در 
روز میالد امام رضا)ع( طی مراســمی در 
صحــن آزادی پرچم و پوشــش مضجع 
شریف حضرت ثامن الحجج)ع( تعویض 
و در صبح میالد نیز مراســم نقاره زنی در 

صحن انقالب انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به تشــرف گروه های 
خــاص به حرم مطهر رضــوی در دهه 
ویژه ای  برنامه های  کرد:  تصریح  کرامت 
برای تشــرف گروه های مختلف در نظر 
گرفته شــده کــه در رواق  های مبارکه 
حرعاملی  شــیخ  و  دارالکرامه  کوثــر، 
برگزار خواهد شــد، این گروه ها شامل 
مددجویان بهزیســتی، خانــواده معظم 
ایثاگــران و شــهدا، دختران شــهدای 
مدافــع حرم، جامعه معلــوالن، بیماران 
خاص، جانبــازان 70 درصد و اعصاب 
مســلح،  نیروهای  نابینایــان،  روان،  و 

خانواده های  اولی،  زیارت  دانش آموزان 
کارکنان خدمات شــهری پیرامون حرم 
و ... خواهنــد بود.وی به غبارروبی مزار 
شهدای مدفون در حرم مطهر رضوی در 
این ایام نیز اشاره کرد و افزود: در اولین 
پنجشــنبه دهه کرامت با حضور خدمه و 
خادمیاران مزار شهدای مدفون در بهشت  
ثامن االئمه)ع( با گالب غبارروبی و شست 
و شــو داده خواهد شد. منبتی با اشاره به 
دهه  در  گفت:  متبرک  بســته های  توزیع 
کرامت رضوی توزیع بیش از 500 هزار 
بین زائران و مجاوران  نبات متبرک  بسته 
و ارسال بســته متبرک برای هموطنانمان 
در اقصی نقاط کشور به صورت تصادفی 
پیش بینی شده است که در روزهای میالد 
حضرت معصومــه)س( و حضرت ثامن 
الحجج)ع( میان زائران و مجاوران توزیع 
خواهد شــد. معاون اماکن متبرکه و امور 
زائران آســتان قدس رضوی حضور در 
بیمارســتان ها و عیادت از بیماران تحت 
عنوان »ســروش مهر« و اجرای طرح »یا 

معین الضعفا)ع(« را که مخاطبان آن افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی 
هســتند، از دیگر برنامه هــای خدام در 
روز میالد امــام رضا)ع( معرفی کرد.وی 
با اشــاره به طرح »یا ضامن آهو« عنوان 
کــرد: در این طرح با پیگیــری خادمان 
بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موســی 
الرضا علیه الســالم و مســئوالن قضایی 
زندانیان جرائم غیرعمد  از  استان، جمعی 

استان خراسان رضوی مشمول لطف امام 
رضا علیه السالم واقع شده و طعم شیرین 
آزادی را خواهند چشید. منبتی بیان کرد: 
همچنین حفاظ حرم مطهر رضوی در روز 
میالد حضرت رضا)ع( در زایشــگاه ها و 
اهدای  یافته و ضمن  بیمارستان ها حضور 
بسته های متبرک و نشان حضرت رضا)ع( 
به نــوزادان متولد آن روز، اذان و اقامه در 

گوش این نوزادان خواهند خواند.

میزبانی 10 هزار خادم از زائران حرم مطهر رضوی در دهه کرامت

پاسخگویی مسئوالن آبفا به مشکالت 
شهروندان در محل سامانه سامد

ترین  از جدی  یکی  متاسفانه درحال حاضر 
شدن  کم  و  خشکسالی  ما  کشور  های  بحران 
آب  کمبود  و  بحران  آن  دنبال  به  و  ها  بارش 
می باشد؛ نگاه کوتاهی به وضعیت آمار ارائه شده 
از طرف مسئوالن مختلف در رابطه با بحران آب 
برای  پیش رو  خطر  بیانگر  وضوح  به  مشهد  در 
آینده پایتخت معنوی ایران است، آینده ای که با 
هربار مصرف بی رویه آب سریع تر به استقبال 

آن می رویم.
تصور کنید در آینده ای نه چندان دور دیگر 
کنند  نمی  پول  یا  کاال  تقاضای  از شما  متکدیان 

بلکه تقاضای آنان تنها یک لیوان آب است.
و  شهروندان  از  زیادی  تعداد  متاسفانه  اما 
زائران باور ندارند که آب درشهر مشهد وضعیت 
ناخوش احوالی دارد و اگر مصرف آب خود را 
مدیریت نکنند این شهر با بحران کم آبی یا حتی 

بی آبی مواجه خواهد شد.
اما در این بین نقش شهرداری و مدیریت 

شهری چیست؟
از  یکی  عنــوان  به  همواره  ها  شهرداری 
مهمترین و پر نقش ترین ارگان هایی هستند که 
در هر بحران و بالی طبیعی و غیر طبیعی حضور 
فعالی دارند زیرا با توجه به اینکه مدیران شهری 
از وضعیت شهر آگاهی دارند و بخوبی آن را می 
مواقع  در  توانند  می  را  کمک  بیشترین  شناسند 

بحرانی در شهرها انجام دهند.
با ذکر این دالیل شهردار منطقه یک مشهد بر 
کاهش مصرف آب تاکید بسیار ویژه ای دارد  و 
در این راستا به دو اداره خدمات و محیط زیست 
شهری و اداره فضای سبز این منطقه دستور داده 
شده است تا با اجرای راهکارهای نتیجه بخش 
مصرف آب در این منطقه را کاهش دهند تا تاثیر 
هرچند کم اما مثبتی در برون رفت مشهد از این 

بحران داشته باشند.
اجرای 3 سیستم آبیاری مکانیکی با اعتبار 

2میلیارد ریالی
شهردار منطقه یک مشهد با تاکید بر اهمیت 
مصرف  راستای  در  گفت:  آب،  مصرف صحیح 
بهینه آب اجرای سیستم آبیاری مکانیکی در سه 
و  مربع  متر  هزار   3 از  بیش  مساحتی  با  محور 
قائم،  های  خیابان  در  ریالی  میلیارد  دو  اعتباری 
این  انجام  با  که  شد  اجرا  بزرگمهر  و  ابوذر 
مصرف  در  ریال  میلیون   330 از  بیش  اقدامات 
اجرای  این  بر  عالوه  شد،  جویی  صرفه  آب 
پاستور و  ، خیابان  بلوار سجاد  آبیاری مکانیکی 

انتقال مخزن بوستان نسترن به علمی بلوار  خط 
اعتباری 4.800.000.000 ریال در حال  با  خیام 
انجام می باشد که پس از اتمام ساالنه  منجر به  

664.000.000 ریال صرفه جویی خواهد شد.
اجرای علمی صادقی و خیام

اقدامات  از  اینکه یکی دیگر  بیان  با  اصغری 
شاخص در راستای کاهش مصرف آب، اجرای 
علمی در خیابان های صادقی و خیام بوده است، 
گفت: با اجرای این پروژه با اعتباری 2 میلیارد و 
پانصد میلیون ریالی بیش از 350 میلیون ریال در 

مصرف اب صرفه جویی شد.
و  ها  بوستان  فرسوده  شیرآالت  تعویض 

سرویس های بهداشتی
اداره به منظور  این  اقدامات  با اشاره به  وی 
کاهش مصرف آب، گفت: تعویض 6 مورد  شیر 
فرسوده  آالت  شیر  مورد   12 و   فرسوده  آالت 
 38 تعویض  ها،  بوستان  سطح  های  آبسردکن 
مورد شیر آالت فرسوده سرویس های بهداشتی،  
رفع فوری 39 مورد ترکیدگی در انشعابات سطح 
.... بخشی  منطقه  بوستان های سطح  محورها و 
از اقدامات ما در راستای کاهش مصرف آب در 

سطح منطقه بوده است.
بازبینی،  ادامه داد:  شهردار منطقه یک مشهد 
بررسی و رفع نواقص بیش از 43 هزار متر مربع 
و  بازبینی  و  فشار  آبیاری تحت  های  از سیستم 
بررسی و رفع نواقص بیش از 350 هزار سیستم 
آبیاری مکانیکی )شیلنگی( در ابتدای سال جاری 

نیز در این راستا صورت گرفته است.
نظارت مستمر بر تاسیسات آبی منطقه

اصغری بازدید مستمر از تاسیسات آبی سطح 
منطقه به جهت جلوگیری از هرگونه هدر رفت 
آب و استفاده از پس آب  آبنماها به عنوان منبع 
پوشش  تحت  سبز  فضای  آبیاری  جهت  آبیاری 
هدف  با  اقدامات  دیگر  بخش  نیز  را  تانکری 

کاهش مصرف اب در سطح منطقه عنوان کرد.
وی افزود: استفاده از سرآبپاش های مناسب 
از  جلوگیری  منظور  به  شیلنگی  آبیاری  جهت 
هدر رفت آب و آبیاری قسمت قابل توجهی از 
جلوگیری  هدف  با  شب  در  منطقه  سبز  فضای 
از تبخیر آب و افزایش راندمان آبیاری از دیگر 
اقدامات این اداره در راستای مصرف بهینه آب 

در سطح منطقه بوده است.
اجرای الگوی صحیح مصرف آب در منطقه یک
با توجه به تغییر   شهردار منطقه یک گفت: 
اقلیم و خشکسالی تمامی تالش ها باید به سمت 

در  موجود  آب  منابع  حداکثری  جویی  صرفه 
مشهد معطوف شود.

اقدامات  خوشبختانه  اینکه  بیان   با  اصغری 
خوبی در راستای کاهش مصرف آب و اجرای 
صورت  منطقه  این  در  مصرف  صحیح  الگوی 
این  به  اقدام  اولین  در  کرد:  اظهار  است،  گرفته 
منظور تمامی نواقص، نشتی ها و... شیرهای آب 
رفت  هدر  از  تا  شد  برطرف  تجهیزات  دیگر  و 
این مایه ارزشمند جلوگیری شده و مصرف آب 
در سطح منطقه به میزان قابل توجهی کمتر شود.

نصب  با  آب  مصرف  کاهش  درصد   50
تجهیزات کاهنده 

تجهیزات  تمامی  بعدی  اقدام  در  افزود:  وی 
و شیرهای آب بوستان ها، فضای سبز، آبخوری 
ها و... به تجهیزات کاهنده مجهز شدند که طبق 
کاهش  به  منجر  اقدام  این  میدانی  بازدیدهای 

50درصدی مصرف آب در این مکان ها شد.
شستشوی  کرد:  تصریح  یک  منطقه  شهردار 
اداره است که   این  اقدامات  از  معابر یکی دیگر 
با توجه به مصرف باالی آب، این اقدام جز در 

موارد ضروری انجام نخواهد شد.
منظور  به  تانک  فالش  تعمیر  اصغری 
از  نشتی آب  رفع  از هدر رفت آب،  جلوگیری 
لوله فالش تانک به وسیله چسب لوله، تعویض 
شیلنگ آب و مغزی شیرآب و تعمیر و رفع نقص 
شیر آب زیر دستشویی جهت جلوگیری از هدر 
رفت آب و نصب 10 مورد نصب فشارشکن به 
منظور مصرف بهینه آب را از دیگر اقدامات این 

اداره در این راستا اعالم کرد.

عزم جدی شهرداری منطقه یک برای مصرف بهینه آب
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آغاز جشنواره ملی »روز مزرعه« در مشهد 
نخستین جشنواره ملی روز مزرعه با حضور 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  از  جمعی 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  در  برتر،  کشاورزان 
آغاز  رضوی  خراسان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

شد.
برپایی  از  ستاد جشنواره گفت: هدف  رئیس 
زمینه  ساختن  فراهم  مزرعه،  روز  جشنواره 
کارشناسان  و  محققان  پیشرو،  کشاورزان  حضور 
اجرایی در کنار هم در داخل مزرعه است. علی 
ایستگاه  این جشنواره 14  افزود: در  اکبر مویدی 
انتقال یافته ها و خدمات مشاوره ای، 80 دستاورد 
پژوهشی را در زمینه زراعی، باغی، فرآوری بذر، 
باغبانی، دام سبک و گیاهان دارویی به زبان ساده 

در اختیار کشاورزان قرار می دهند.
را  خود  تجربیات  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
گذارند.  می  اشتراک  به  افراد  دیگر  و  محققان  با 
ای  یافته  توانیم  می  ها  عرصه  همه  در  همچنین 
کیفیت  و  افزایش  تا  داد  کشاورزان  به  را  جدید 
باشیم.مویدی  شاهد  را  محصوالت  عملکرد 
مزرعه در خراسان  ملی  گفت: در جشنواره روز 
رضوی، نمایشگاهی از ادوات کشاورزی، سموم، 
های  فناوری  آخرین  و  آبیاری  نوین  های  روش 
جهاد  سازمان  رئیس  است.  شده  برپا  بخش  این 
جشنواره  این  در  نیز  رضوی  خراسان  کشاوری 
مصرف  کاهش  مسیر  در  سرعت  به  باید  گفت: 
آب حرکت کنیم. جلسات آموزشی در باال بردن 

دانش کشاورزان و کاهش مصرف آب موثر است. 
شرایط  برای  باید  اینکه  بیان  با  مزروعی  مجتبی 
سخت خود را آماده کنیم، افزود: شرط عقل است 
بپردازیم.  مشکالت  با  مواجهه  به  آمادگی  با  که 
مدیرانی که تکاپو و شرایط الزم برای توان انجام 
کار در شرایط سخت را ندارند برکنار می شوند.

 اختصاص 260میلیارد ریال اعتبار 
از محل سفر رئیس جمهور 

به  پروژه های آبفای تربت حیدریه
شرکت  عامل  مدیر 
خراسان  فاضالب  و  آب 
تخصیص  از  رضوي 
ست  یا ر خیر ا سفر ر عتبا ا
های  پروژه  به  جمهور 
شهرستان  فاضالب  و  آب 

تربت حیدریه خبر داد.
حسین اسماعیلیان در جلسه مجمع عمومی 
تبصره دو  آبفای  عادی صاحبان سهام شرکت 
ریال  260میلیارد  را  اعتبار  این  حیدریه  تربت 
100میلیارد  مبلغ  این  از  افزود:  و  کرد  اعالم 
فاضالب  خانه  تصفیه  تکمیل  برای  ریال 
و160میلیارد  حیدریه   ولیعصرتربت  شهرک 
ریال هم صرف آبرسانی به این شهر می شود.
خراسان  آبفای  شرکت  اینکه  بیان  با  وی   
رضوی با وجود کمبود منابع مالی توجه خاصی 
برای اجرای پروژه های تامین آب 30شهر مواجه 
با تنش آبی در استان به ویژه  تربت حیدریه داشته 
است خواستار تعامل هر چه بیشتر مسئوالن این 

شهرستان با آبفا شد.
بخش  گذار  انتخاب سرمایه  به  اشاره  با  وی 
تربت  فاضالب  شبکه  تکمیل  برای  خصوصی 
حیدریه اظهار داشت: با اجرای این پروژه بسیاری 
از مشکالت بخش فاضالب این شهر نیز رفع و 
پساب  از  استفاده  با  بخش صنعت  توسعه  زمینه 

فاضالب فراهم خواهد شد.
با  رضوی  خراسان  آبفای  افزود:  اسماعیلیان 
تامین  به  متعهد  را  خود  موجود  مشکالت  تمام 
آب شهرها حتی از طریق دیون می داند و مبادرت 
به عقد قرارداد با پیمانکاران و اجرای پروژه های 
تامین آب می کند لذا از مسئوالن محلی خواستار 
رفع تنش های اجتماعی حفرچاه و انتقال آب و 

صدور مجوزهای الزم است.
تبصره  شرکت  مدیرعامل  نشست  این  در 
ارائه  با  هم  حیدریه  تربت  فاضالب  و  آب  دو 
به  آیتم    147 و  فصل   11 بر  مشتمل  گزارشی 
اقدامات،  ها،   فعالیت   ، ها  موفقیت  تشریح  
فاضالب  و  آب  بخش  مشکالت  و  ها  چالش 
مطالبه  روحیه  ایجاد  و  پرداخت  شهرستان 
برای حضورسرمایه گذار بخش  گری در مردم 
تکمیل  جهت  حیدریه  تربت  در  خصوصی 
شبکه فاضالب ، تهیه سند چشم انداز 10 ساله، 
قرائت  زمان  پیاده سازی طرح 2020 و کاهش 
جمله  از  را  سپاری  برون  پروژه  اجرای  کنتور، 

دستاوردهای این شرکت برشمرد. 
سپس معاونان شرکت آب و فاضالب خراسان 
چند دیدگاه ها و پرسش را مطرح کردند و سهام 
بیان  به  نیز  حیدریه  تربت  آبفای  شرکت  داران 

مطالب و نقطه نظرات خود پرداختند. 
وعملکرد  مالی  های  صورت  پایان  در 
سال 96 شرکت آب وفاضالب تربت حیدریه 

بررسی وتصویب شد.

ــد  ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش مدیرعام
گلبهــار گفــت: عملیــات ترمیــم، بهســازی و 
ــه  ــار ب ــوار اســتقالل گلبه زیرســازی آســفالت بل
ــد. ــی باش ــام م ــال انج ــر در ح ــول 2 کیلومت ط

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت عمــران 
شــهر جدیــد گلبهــار، هومــن گریوانــی مدیرعامل 

ــر  ــازی نه ــات بهس ــت: عملی ــرکت گف ــن ش ای
تخریــب،  و همچنیــن  کنــار خیابــان  روبــاز 
ــه ای  ــا هزین ــوار ب ــن بل زیرســازی و بهســازی ای
بالــغ بــر 8 میلیــارد ریــال در حــال انجــام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه عملیــات زیرســازی 
آســفالت در 2 قطعــه در حــال انجــام مــی باشــد، 

خاطرنشــان کــرد: قطعــه اول تقاطــع فردوســی تــا 
ــا 75 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در  ــینا ب ــن س اب

حــال اجــرا اســت.
گریوانــی اذعــان کرد:پــس از اتمــام عملیــات 
زیرســازی، اجــرای آســفالت ایــن محــور توســط 

شــهرداری گلبهــار انجــام خواهــد شــد.

بهسازی 2 کیلومتر از آسفالت بلوار استقالل گلبهار

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی عنوان کرد؛

برگزاري چهل و یکمین دوره 
مسابقات قرآن در خراسان رضوی 

کرد:  اظهار  احمدزاده  محمد  حجت االسالم 
انفرادی  آوای  بخش  در  شهرستانی  مسابقات 

رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ 5، 
10، 20 و کل قرآن کریم بود، در این رشته 3 هزار 
نفر ثبت نام کرده بودند که مسابقات در اردیبهشت ماه 
در شهرستان های مختلف با حضور 2 هزار و 100 
نفر برگزار و نفرات برتر به مرحله استانی راه یافتند.

حجت االسالم احمدزاده اضافه داشت: بخش 
معارف دارای رشته های تفسیر قرآن کریم، حفظ 
بود  قرآن  موضوعی  حفظ  و  احادیث  معارف  و 
به صورت  آن  شهرستانی  مرحله  خرداد   10 که 
نفر   446 و  هزار   2 که  شد  برگزار  الکترونیکی 
مجوز حضور در مرحله استانی را کسب کردند 
رشته های  هم  دینی  آواهای  بخش  در  همچنین 
دعاخوانی، اذان، همخوانی قرآن، انشاء انفرادی، 

همسرایی 2 یا چندزبانه و مقطع خوانی گروهی 
با  همزمان  دعاخوانی  رشته  که  بود  کریم  قرآن 
رشته های  سایر  و  برگزار  انفرادی  آوای  بخش 

این بخش هم ارسال آثار بود.
وي عنوان کرد: افتتاحیه مرحله استانی چهل و 
یکمین دوره مسابقات قرآن کریم از تاریخ 24 تیرماه  
برگزار شد و مسابقات بخش خواهران هم از 25 الی 
27 تیر با حضور 200 نخبه قرآنی و 6 داور همچنین 
برگزاری کارگاه های آموزش و راهنمایی متسابقین 

توسط اساتید برگزار می شود.
حجت االسالم احمدزاده با اشاره به اینکه بخش 
برادران هم از 9 الی 11 مرداد با حضور 250 نخبه 
قرآنی و 12 داور و برگزاری کارگاه های آموزش و 

راهنمایی متسابقین توسط اساتید راهنما در مهدیه 
امام خامنه ای انجام خواهد شد، افزود:مراسم اختتامیه 
مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن 
کریم 11 مرداد در سالن شهید بهشتی برگزار می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
بابیان اینکه در اختتامیه این دوره مسابقات عالوه بر 
تالوت منتخبین استان از 45 نخبه قرآنی تجلیل و 
جشن فارغ التحفیظی 80 نفر از حافظان قرآن کریم 
انجام خواهد شد، افزود:66 نخبه قرآنی در چهلمین 
یافتند  راه  به مرحله کشوری  قرآن  دوره مسابقات 
که موفق به کسب رتبه اول مدال آوری و رتبه اول 

عملکرد تیمی در کشور شدند.
مهری خزاعی

مدیــرکل بهزیســتی خراســان رضــوی گفــت: 
470 هــزار نفــر در خراســان رضــوي تحــت 

ــتند. ــوي هس ــان رض ــتي خراس ــش بهزیس پوش
نشســتي  در  پوریوســف  رضــا  حمیــد 
ــه بهزیســتي اظهــار  ــه مناســبت هفت ــي ب مطبوعات
کــرد: بهزیســتی 150 نــوع فعالیــت متنــوع را 
ــت  ــان سرپرس ــن، زن ــدف معلولی ــه ه ــه جامع ب
ــان  ــی سرپرســت، زن ــا ب ــد ی ــودکان ب ــوار، ک خان
ــده  ــده اجتماعــی، کــودکان آســیب دی آســیب دی
اجتماعــی و معتادیــن پــاک شــده ارائــه می شــود.
ــه اینکــه 470 هــزار  ــا اشــاره ب پوریوســف ب
پوشــش  تحــت  رضــوی  خراســان  در  نفــر 
بهزیســتی هســتند، افــزود: در ســال گذشــته 
یکــی از فعالیــت هــای مــا درمــان معتــادان 
ــتی  ــر بهزیس ــال حاض ــه در ح ــود ک ــر ب متجاه

اســتان بــه کلیــه معتــادان متجاهــری کــه بــه ایــن 
ــز  ــوند در 11 مرک ــی ش ــل داده م ــازمان تحوی س
ــد  ــی کن ــه م ــات ارائ ــدر خدم ــواد مخ ــرک م ت
همچنیــن 2 مرکــز تــرک اعتیــاد گــذری هــم در 

ــت. ــده اس ــداث ش ــهر اح ــرق و گلش ط
ــی  ــرای آزمایش ــه اج ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
ــتان را  ــش از دبس ــنوایی پی ــری ش ــرح غربالگ ط
داشــته ایــم، ادامــه داد: اعتبــارات هزینه ای اســتانی 
در ســال جــاری بــا 64 میلیــارد تومــان نســبت بــه 
ــی  ــارات مل ــد و اعتب ــد رش ــل 10 درص ــال قب س
ــد  ــال 95 رش ــه س ــبت ب ــل نس ــال قب ــم در س ه
ــارات  ــن اعتب ــت همچنی ــته اس ــدی داش 24 درص
عمرانــی ابــالغ شــده نســبت بــه ســال گذشــته بــا 

ــوده اســت. 260 درصــد رشــد همــراه ب
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ســهم ایجاد 

اشــتتغال اســتان 3 هــزار و 417 شــغل بــود کــه مــا 
توانســتیم 4 هــزار و 411 اشــتغال ایجــاد کنیــم، افزود: 
در ســال گذشــته 3 میلیــارد تومــان وســایل کمــک 
توانبخشــی در بیــن معلولیــن توزیــع کردیم همچنین 
6 شــهر ســلطان آبــاد، طرقبــه، تربــت جــام، کاشــمر، 
فریمــان و گنابــاد بــا هماهنگــی شــهرداران آنهــا بــه 

عنــوان شــهر بــدون مانــع انتخــاب شــده اســت.
ــا  ــوی ب ــان رض ــتی خراس ــرکل بهزیس مدی
اشــاره بــه اینکــه مبلــغ کل تســهیالت اعطایی 70 
میلیــارد تومــان بــود امــا فقــط 53 میلیــارد تومــان 
آن اختصــاص داده شــده اســت، گفت:ســهم 
ایجــاد اشــتغال اســتان در ســال جــاری 3 هــزار 
ــال  ــاه اول س ــه م ــه در س ــت ک ــر اس و 929 نف
ــم. ــاد کنی ــتغال ایج ــتیم 1835 اش ــاری توانس ج
مهری خزاعی

۴۷۰ هزار نفر، تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی 

امور  و  اوقاف  مدیرکل 
خیریه خراسان رضوی گفت: 
مرحله استانی چهل و یکمین 
دوره مسابقات قرآن کریم در 

خراسان رضوی برگزار شد.
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همسایه سایه ات به سرم مستدام باد
لطفت همیشه زخم مرا التیام داد
وقتی انیس لحظه تنهایی ام تویی

تنها دلیل این که من اینجایی ام تویی

مدير عامل بنياد بين المللی امام رضا)ع( گفت: جشنواره 
و  فرهنگی  برنامه  گسترده ترين  رضا)ع(  امام  المللی  بين 

هنری كشور است و اين برنامه در كشور مشابهی ندارد.  
محمود رضا برازش ضمن گراميداشت دهه كرامت 
اظهار كرد: تعداد آثار رسيده به شانزدهمين جشنواره بين 
گذشته  سال  به  نسبت  درصد   10 )ع(  رضا  امام  المللي 
آثار  از چند كشور خارجی  رشد داشته است و همچنين 

هنری به اين جشنواره نيز ارسال شده داشت.
امام  المللی  بين  جشنواره  كرد:  تصريح  برازش 
كشور  هنری  و  فرهنگی  برنامه  گسترده ترين  رضا)ع( 

است و اين برنامه در كشور مشابهی ندارد.
مدير عامل بنياد بين المللی امام رضا)ع( بيان كرد: 
رضا)ع(  امام  جشنواره  برنامه های  مديريت  محوريت 
بيشتر در مشهد متمركز است لذا بايد تالش كنيم بنياد 

بين المللی امام رضا)ع( را تقويت كنيم.
دولت،  مصوبه  طبق   92 سال  از  كرد:  عنوان  وي 
و  هنری  فرهنگی  بنياد  به  تبديل  جشنواره  دبيرخانه 
بين المللی شد لذا انتظار فعاليت گسترده در طول سال 
می رود و اينكه در طول سال از توليدات فرهنگی، هنری 

و پژوهشی حمايت شود.
اين  در  نفر  هزار   300 گذشته  سال  گفت:  برازش 
جشنواره شركت داشتند ولی امسال هنوز آماری از كليه  
شركت كنندگان سراسر كشور به دست ما نرسيده است 

چرا كه جشنواره به صورت غير متمركز برگزار می شود.
تخصيص  بودجه  گذشته  سال  در  كرد:  عنوان  وي 
بوده كه  تومان  ميليون  ميليارد و 600  بنياد 8  به  يافته 
امسال به 8 ميليارد و 800 ميليون افزايش يافته است كه 

60 درصد از اين مبلغ تخصيص يافته است.

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(: 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، گسترده ترین 
برنامه فرهنگی و هنری کشور

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی 
از اعزام 300 گروه جهادی در قالب طرح »جهاد 
خدمت« همزمان با دهه كرامت رضوی به مناطق 

محروم كشور خبر داد.
خبر  اين  بيان  با  قهرودی  خاكسار  مصطفی 
خدمات  انجام  برای  جهادی  گروه   300 افزود: 
عمرانی، آموزشی، درمانی و... به 44 منطقه شامل 
شهر  حاشيه  و  مختلف  استان های  دهستان   43

مشهد اعزام می شوند.
هدف  دهستان های  تعداد  مورد  در  وی 
توسط  محروميت زدايی  طرح های  اجرای  برای 
از بين  جهادگران رضوی در دهه كرامت، گفت: 
43 دهستان محرومی كه جهادگران رضوی برای 
خدمت رسانی به آنجا اعزام می شوند، 6 دهستان 
خراسان  در  دهستان  چهار  رضوی،  خراسان  در 
دو  و  شمالی  خراسان  در  دهستان  پنج  جنوبی، 

دهستان در سيستان و بلوچستان قرار دارد.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی 
سراسر  محروم  نقاط  به  گروه های جهادی  اعزام 
كشور را يكی از برنامه های آستان قدس رضوی 
كرد:  عنوان  و  معرفی  مديريتی  جديد  دوره  در 
و  اقدامات  تا كنون  گروه های جهادگران رضوی 

خدمات ارزنده ای را در حوزه محروميت زدايی در 
استان های مختلف انجام داده اند.

وی با اشاره به فعاليت های جهادگران رضوی 
در سال جاری بيان كرد: در تعطيالت عيد نوروز 
200 گروه جهادی به مناطق محروم سراسر كشور 
دهه  با  همزمان  و  دوره  اين  در  كه  شدند  اعزام 
كرامت 300 گروه جهادی برای خدمت رسانی در 

مناطق محروم سازماندهی شده اند.
خاكسار در ادامه به برنامه های آستان قدس 
اشاره  از گروه های جهادی  برای حمايت  رضوی 
تعداد  به  توجه  با  معاونت  اين  كرد:  تصريح  و 
ماندگاری  ميزان  و  جهادی  گروه   هر  جهادگران 
در مناطق هدف كمك هزينه اعزام را به گروه ها 
اعطا می كند، همچنين اگر برنامه های جهادگران 
عمرانی  و  توسعه  طرح های  با  همسو  رضوی 
دهستان ها باشد، به آن  گروه ها نيز كمك هزينه 
انجام طرح های زيربنايی برای توسعه عمرانی و 

اجتماعی اهدا می شود.
جهادی  گروه های  اگر  كرد:  خاطرنشان  وی 
محروم  مناطق  به  درمانی  خدمات  انجام  برای 
هزينه  نيز  اعزامی  گروه های  به  شوند،  اعزام 

خدمات درمانی و تأمين دارو نيز تعلق می گيرد.

همزمان با دهه کرامت رضوی؛

اعزام 3۰۰ گروه جهادی برای  خدمت رسانی 
به ۴3 دهستان

))اطالعیه مهم ((
دعوت به همراهی و همکاری
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