مدیرعامل آبفای مشهد خبر داد؛

تالش آبفا تامین پایدار آب شرب روستاهای استان است
خ
راسا
ن
رض
وی

www. jamejamdaily. ir
www. daneshpayam. ir

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

یکشنبه  5بهمن  10 | 1399جمادی الثانی  4 | 1442صفحه | سال بیست و یکم  -شماره Sunday - 2021 JUN 24 | 5861

شهردار مشهد:

ســازمان آ تشنشــانی
ســرمایهای اجتماعــی
اســت

2

باجذبسرمایهگذار بخشخصوصیصورتمیگیرد؛

راهاندازی نیروگاه
 350مگاواتی

4

اختصاص  ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار
به خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی گفت :اختصاص دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای
نیمه تمام و طر حهای جهش تولید از دستاوردهای مهم سفر دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه به این استان است.
4

باتکیهبر دانشفنیداخلیصورتگرفت؛

ساخت ربات حمل قطعات
در ایران خودروی خراسان

2

3

تاسیسکارخانهنوآوریمشهدهمراهیبابیانیهگامدومانقالب
4
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اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر استانخراسانرضوی

خبر

"روستانیوز" برای اولین بار
در کشور کلید خورد

طرح رسانهای «روستانیوز» با چشمانداز
استقرار سفیران جوان حوزه آب در اقصی
نقاط استان خراسان رضوی آغاز شد.
این طرح برای اولین بار در کشور و به صورت
پایلوت در روستای حسینآباد شهرستان
سبزوار با معرفی خبرنگار افتخاری شرکت
آب منطقهای به اجرا درآمد« .روستانیوز»
گسترش دامنه اطالعیابی و اطالعرسانی
در حوزه آب را هدف قرار داده است.
مراسم ساده و بیپیرایه رونمایی از
«روستانیوز» با حضور «کاظم جم» مدیر
روابط عمومی شرکت آب منطقهای،
«محمد ثابتیمقدم» مدیر امور منابع آب
ناحیه سبزوار ،اعضای شورای اسالمی
روستای حسینآباد و تنی چند از کشاورزان
منطقه برگزار شد.
«جم» که طراح اصلی «روستانیوز» است
تولید خبر در حوزه آب ،انتقال سریع
اطالعات این حوزه از دورترین نقاط
استان به روابط عمومی و نظرخواهی و
نظرسنجی درباره عملکرد شرکت آب
منطقهای را سه هدف اصلی این طرح
عنوان کرد .سیاست مشارکت جدی
مردم در مدیریت آب به عنوان سیاستی
که حل منطقی مشکل دهها ساله اضافه
برداشت از منابع زیرزمینی را هدفگذاری
کرده ،نتایج خیرهکنندهای به همراه داشته
است .اکنون «روستانیوز» عرصه تازهای
از مشارکت مردم در حوزه اطالعیابی و
اطالعرسانی در حوزه آب را گشوده است
مسالهای که مدیر روابط عمومی شرکت
آب منطقهای آن را مورد تاکید قرار داد و
اعتقاد به واگذاری امور به مردم و ذینفعان
آب را ،اعتقادی مستحکم در شرکت
آب منطقهای خواند .مهندس «جم»
صرفهجویی  ۴۶۰میلیون مترمکعبی آب
در بخش کشاورزی طی سال جاری را که
به تایید دانشگاه فردوسی هم رسیده،
توفیقی بزرگ ارزیابی کرد که در سایه
مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف
آب به دست آمده است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای
خراسان رضوی در همین زمینه گفت:
اکنون کلید آب دشتهای خراسان
رضوی در دستان کشاورزان است و
«روستانیوز» در صدد آن است که مشارکت
روستانشینان و کشاورزان در عرصه
اطالعرسانی را نیز تحقق بخشد .در پایان
این مراسم «حمیدرضا حسینآبادی»
حکم خبرنگار افتخاری شرکت آب
منطقهای را از مدیر روابط عمومی شرکت
دریافت و کار خود را آغاز کرد.

طرح «ایران قوی» به دنبال فرصت سازی در فعالیتهای فرهنگی
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خراسان رضوی
گفت :در رویداد ملی فهما حمایتها بر اساس عملکرد
کانونها خواهد بود ضمن اینکه شناخت اهداف
فعالیتهای فرهنگی ،اقدامات فرهنگی را معنادار میکند،
این طرح ملی به دنبال فرصت سازی در ایام کرونا در

فعالیتهای فرهنگی مسجد محور است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خراسان رضوی با
بیان اینکه نظام برنامه ای فهما سند تحول در فعالیتهای
کانونهای فرهنگی هنری مساجد است ،افزود :کانونهای
فرهنگی هنری با شناخت دغدغهها و مسائل فرهنگی به

سمت هدفمندی فعالیتهای فرهنگی حرکت کنند.
گفتنی است طرح ملی ایران قوی که از  ۲۲آبان شروع شده تا
 ۲۲بهمن ادامه خواهد یافت و در این طرح  ۴۸برنامه محوری
با سه عنوان کلی فرهنگ ،هنر و نو آوری در حال برگزاری
است.

تالش آبفا تامین پایدار آب شرب روستاهای استان است
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد از تالش شبانه روزی
شرکت آبفای مشهد برای تامین پایدار آب روستاهای اطراف
مشهد خبرداد و گفت :با اقدامات موثر صورت گرفته ،سال آینده
روستاهای شهرستان مشهد با حداقل مشکالت در زمینه آب
شربمواجهخواهندبود.
به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد حسین اسماعیلیان ضمن
اعالم این مطلب ،چالشهای تامین و توزیع آب روستاهای
اطراف مشهد را بسیار فراوان و جدی دانست و اظهار داشت:
از ابتدای سال جاری و با یکپارچگی شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی 222 ،روستا با حداقل امکانات تحویل آبفای
مشهد گردید که با تجمیع امکانات ،ابتدا مشکالت کمی و کیفی
روستاها شناسایی و سپس برنامه ریزی و اقدامات اجرایی برای

رفع مشکالت صورت پذیرفت؛ به طوری که خوشبختانه تابستان
امسال نارضایتیها به صورت چشمگیری کاهش یافت .وی
توسعهبیرویهروستاها،فرسودگیلولههاوتاسیسات،انشعابات
غیر مجاز،کمبوداعتباراتوپراکندگیتاسیسات آبرسانیرابخشی
از مشکالت روستاها برشمرد و افزود :برای حل مشکل روستاها
برنامه ریزی اضطراری صورت گرفته که بر اساس آن حفاری 19حلقه
چاه 55 ،کیلومتر عملیات اصالح شبکه ،احداث  6باب ایستگاه
پمپاژ آبو24هزار متر مکعبآبرسانیسیار در بازهزمانیاندکانجام
پذیرفته است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد افزود:
نصب چندین دستگاه کلرسنج آنالین ،شستشوی تمام مخازن
ذخیره آب و همچنین الیروبی چشمهها و قنوات از دیگر اقدامات
شرکتآبفایمشهددر روستاهاست.حسیناسماعیلیانوجود

انشعابات غیرمجاز باغ ویالها را مشکلی اساسی در تامین آب
روستاها دانست و افزود :تاکنون بیش از 2500انشعاب غیرمجاز
درروستاهاشناسایی گردیده کهاز اینتعداد 1600فقرهقطعشدهو
اقداماتالزمبرایمجاز شدنانشعاباتدر حالانجاماست.

ساخت ربات حمل قطعات در ایران خودروی خراسان

کارکناناصالحسالنمونتاژ شرکتایرانخودروخراسانبا
تکیه بر دانش فنی خود ،ربات حمل قطعات ( )AGVرا برای
اولین بار در ایران ساختند.
بهگزارشروابطعمومیشرکتایرانخودروخراسان؛تیمی
متشکلاز بخشهایمهندسیتولید،نگهداریوتعمیرات
سالن مونتاژ به سرپرستی مدیریت سالن ،خودرو هدایت
شوندهخودکار ()AutomatedGuidedVehicleمخصوص
حمل قطعات تولیدی را برای اولین بار در ایران ساختند.
انتقال قطعات تولیدی از محدوده لجستیکی و انبارها

به خط تولید مطابق با زمانبندی دقیق یک فرآیند تکراری
میباشدکه از مهم ترین و هزینه برترین مباحثی است
که شرکتهای بزرگ تولیدی دنیا با استفاده از رباتهای
مسیریاب اقدام به تسهیل این امر نموده اند.
رباتهای  AGVعمدتا برای نقل و انتقال ایمن و راحت
تر هر نوع بار ،قطعات و تجهیزات در محیطهای صنعتی
که حضور انسان در آن غیرممکن یا پرخطر بوده مورد
استفاده قرار میگیرد .عدم وجود نمونه داخلی در کشور
و قیمت باالی رباتهای خارجی موجب شد تا ایده
اولیه پروژه ساخت ربات  AGVدر ابتدای سال  1398در
ذهن همکاران سالن مونتاژ شکل گیرد .در فاز نخست
پروژه  ،نمونه آزمایشگاهی ربات در مقیاس کوچک
ساخته شد و با تکیه بر تجربیات به دست آمده و انجام
تحقیقات تکمیلی ،اقدام به ساخت ربات اصلی شد.
مسیر حرکت ربات طراحی و برای اولین بار در دنیا از
نشانگرهایفلزیوسنسورهایپراکسیمیتیبرایتعیین
مسیر ربات استفاده شد .مزیت این روش در مقایسه با
نمونههایخارجیکهدر آناز نوارهایمغناطیسیاستفاده

میشود هزینههای اجرا و نگهداری پایین میباشد.
در این رباتها از دو نوع استراتژی حرکتی و دنبال کردن خط
استفاده شده است .
در ربات شماره یک از سیستم اصالح مسیر با تغییر دور
موتورهای محرک نسبت به هم (مانند تانک) استفاده
شد که مزیت آن سادگی در طراحی و ساخت ربات بود  ،اما
در ربات دوم اصالح مسیر توسط فرمان جداگانه (مانند
خودرو) و با فرمان پذیری مجزا از نیروی محرکه طراحی و
ساخته شد که فرمانپذیری و حرکت روانتر این ربات از
مهمترینویژگیهای آناست.
ربات AGVساختهشدهبهدست کارشناسانایرانخودرو
خراسان امکان حمل یک تن بار را به صورت کشنده دارا
بودهواز نظر ایمنیعالوهبر در نظر گرفتنسرعت2کیلومتر
بر ساعتاز پنجسنسور تشخیصمانعفراصوتاستفاده
میکند .از طرفی استفاده از قطعات داخلی بدون وابستگی
به خارج از کشور و استفاده از قطعات بال استفاده موجود
در شرکت باعث ایجاد کاهش هزینه 5میلیارد تومانی در
ساخت رباتها نسبت به خرید از خارج کشور شده است.

مسئولهماهنگیخانههایهاللجمعیتهاللاحمر کشور:

اجرایماموریتهایهاللاحمر باهمراهیجوامعمحلیممکناست
مسئول هماهنگی خانههای هالل جمعیت هالل احمر کشور
گفت :رویکرد اجتماع محور با توجه به ظرفیتهای محلی از
برنامههای اصلی جمعیت هالل احمر در دوران فعلی تعریف
شده و اجرای ماموریتها در سوانح نیز با همراهی جوامع
محلی ممکن است.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمرخراسان رضوی،
حسن فراهانی ،مسئول هماهنگی خانههای هالل کشور در
جلسه شورای مدیران جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
در سالن زنده یاد بیژن دفتری مشهد اظهار کرد :تجربه انقالب
اسالمی و یافتههای علمی جهانی نشان میدهد که اگر مردم
خودشان را صاحب یک کار و عهدهدار رسالتی بدانند سرانجام
آن امر قرین توفیق است .وی افزود :مدیریت خانههای هالل
ً
با مردم است و هالل احمر صرفا نقش هدایت و نظارت و
تا حدودی ساماندهی این نیروهای مردمی را دارد .مسئول
هماهنگی خانههای هالل احمر با بیان اینکه حضور مردم
هزینهها را کاهش داده و متضمن اجرای بهینه برنامههاست
یادآوری کرد :همراهی و انجام حرکتهای مردمی اعم از تولید
ماسکوموادضدعفونیورعایتدستورالعملهایبهداشتی
بیشترین نقش را در کنترل کرونا به خصوص در ماههای
ابتدایی این بیماری داشت که ضمن اشتغالزایی به توانمند
سازی عمومی در پیشگیری و بهبود روند این بیماری موثر بود.

وی افزود :طرح خانههای هالل از جمله برنامههایی است که
وفاق و همدلی خوبی برای اجرای آن در جمعیت هالل احمر
وجود دارد و البته در آغاز تمرکزمان بر ایجاد گفتمان سازمانی در
این زمینه است .فراهانی با اشاره به اسناد باالدستی جمعیت
هالل احمر در قانون برنامه پنج ساله مدیریت بحران و سایر
موارد ابالغی اظهار کرد :افزایش آمادگی عمومی و آگاهیهای
مردم با ارائه آموزشهای ضروری و تمرین و تدبیر برای ارتقای
سرمایه اجتماعی جمعیت و حفظ و نگهداشت داوطلبان
در خانه هالل مقدور میشود .وی افزود :بخشی از وظایف
معاونتها و مدیریتها در دوره فعلی به خانههای هالل
سپرده شده و ساختار سازمانی آن هم در دست اقدام است
ضمن اینکه دستورالعمل آن در نهایت سادگی و سهولت
ابالغ شده تا مردم درگیر بروکراسی و چرخه دیوانساالری ما
نشوند.
* لزوم توجه به آسیب پذیری جوامع شهری و روستایی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی نیز در این
نشست با اشاره به ضرورت توجه جدی به آسیب پذیری جوامع
روستایی و محلی گفت :میزان آسیبپذیری در جوامع شهری
در حال افزایش است چرا که توزیع ناعادالنه ثروت و امکانات
در شهرها باعث افزایش جمعیت در مناطق شهری و از سوی
دیگر وجود معضل حاشیه نشینی شده که در این مناطق

حاشیه ،سیستم اطالع رسانی و آموزش مشخص نیز وجود
ندارد .سید مجتبی احمدی افزود :آسیب پذیری جوامع محلی
به خاطر سازهها و فاصله دور از مراکز و عدم دسترسی برای ارائه
آموزش و آگاهیها باید مدنظر باشد که وجود خانههای هالل در
این راستا مفید و موثر است .مدیرعامل جمعیت هالل احمر
خراسان رضوی با اشاره به اینکه حدود  ۲۷درصد جمعیت
استان در مناطق روستایی ساکن هستند ،راهاندازی خانههای
آنان را در ارتقای سطح تاب آوری جامعه موثر دانست که ضریب
نفوذ و سطح دسترسی هالل احمر را در اقصی نقاط کشور و در
روستاهای دور افتاده نیز باال میبرد .وی افزود :در حال حاضر
 ۲۱۴خانه هالل در خراسان رضوی راه اندازی شده که موفق به
جذب چهار هزار و 161نفر در این مراکز شدهایم.
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برگزاری رویداد سوم همیار ایده با موضوع کسب و کارهای نوین در حوزه فناوری مالی
در جلسه شورای توسعه ظرفیتهای اقتصادی و انسانی
سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی نحوه
برگزاری سومین رویداد و وبینار همیار ایده با موضوع کسب
و کارهای نوین در حوزه فناوریهای مالی مورد بررسی قرار
گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای
خراسان رضوی ،این جلسه با حضور میثم کرمانی مدیرعامل
سازمان و تعدادی از صاحبنظران حوزههای مختلف به
میزبانی پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.در این
جلسه ،رویداد پیشین که با شرکت  213نفر عالقه مند ثبت

نام شده از سراسر کشور با موضوع کسب و کارهای نوین در
حوزه کشاورزی مورد بررسی نظر قرار گرفت.
همچنین ،برنامه ریزیهای اولیه برای برگزاری رویداد سوم
از سلسه رویدادهای همیار ایده با عنوان کسب و کارهای
نوین در حوزه فناوریهای مالی فین تک انجام شد.

ایراندر چاپقرآنپیشگاماست؛

نگاهیبه«گنجینهقرآن»کتابخانهرضوی

قرآنهای موجود در کتابخانه مرکزی آستان
قدس رضوی که از زمان ظهور اسالم تا عصر
حاضر نگاشته و با انواع خط ،به نقش و
نگارهای زیبا در ابعاد و اشكال مختلف
مزین شده ،زینتبخش كتابخانه و موزه
حضرت رضا(ع) است.
از دل این قرآنها كه در ادوار گذشته از سوی
ارادتمندان به آستان حضرت رضا(ع) وقف
شده میتوان تاریخ كتابت در اسالم از تحولی
كه در صنعت چاپ و نشر طی قرون گذشته
به وجود آمده تا خالقیتهایی را كه در چاپ
این كتاب آسمانی به كار رفته مرور كرد.
عالوه بر گنجینه قرآنهای خطی کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی که به عنوان
بزرگترین گنجینه کتب آسمانی در جهان
اسالممطرحاست،مجموعهقرآنهایچاپی
این کتابخانه نیز از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است.
شرایط استاندارد محیطی به لحاظ دما
و رطوبت ،سیستم اعالم و اطفاء حریق
هوشمند و ...در مخازن آستان قدس رضوی
باعث شده تا زمینه اعتماد واقفان فرهنگی
به این مجموعه فراهم شود تا جایی که

با طیب خاطر به اهدای مجموعههای
ارزشمند خود اعم از نسخ خطی ،چاپ سنگی
و سربی به گنجینه رضوی اقدام کنند.
* واقفانی از همه اقشار
حسین خسروی ،معاون امور کتابخانههای
آستان قدس رضوی در این باره میگوید :بر
اساس اسناد و مستندات موجود در سال
 1301هجری قمری حدود دویست نسخه
قرآن چاپ سنگی و سربی در کتابخانه مبارکه
وجود داشته است .از آن زمان تا کنون به
دلیل همجواری مجموعههای نفیس و بی
بدیل سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی با روضه منور
رضوی قرآنهای نمونه چاپی فراوانی به این
مجموعه اضافه شد .این قرآنها بیشتر
وقفی و اهدایی است و تا کنون بیش از3500
نسخه قرآن مترجم و غیر مترجم و سایر
زبانها در این گنجینه گرانسنگ معنوی
موجود است .در میان واقفان قرآنهای
چاپی نام رهبر کبیر انقالب اسالمی امام
خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و اقشار
مختلف جامعه از شخصیتهای سیاسی
داخلیوخارجی،اندیشمندانودانشمندان،

کشاورزان و پیشه وران و زائران و مجاوران
گرامی حضرت رضا(ع) به چشم میخورد.
* مجموعه ای کامل از قرآنهای ترجمه شده
با افزایش تعداد قرآنهای اهدایی این
سازمان از اوایل دهه  80قرآنهای چاپ
سنگی به مرکز نسخ خطی و قرآنهای
زبانهای دیگر به تاالر التین منتقل شد و
سایر قرآنها در مخزن چاپی سازمان باقی
ماند .ضرورت فهم قرآن برای عموم مسلمان
ک سو و از سوی دیگر
در سراسر دنیا از ی 
ترویج و گسترش اسالم از طریق این کتاب
آسمانی ،برخی را بر آن داشت که به ترجمه
قرآن به زبانهای مختلف روی آورند.
بنا به گفته خسروی در حال حاضر
نمونههایی از قرآن به زبانهای خارجی نظیر
انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی ،چینی ،روسی،
اردو ،همچنین سایر زبانهای کشورهای
دیگر مانند تاتاری ،گجراتی پشتو ،ترکی
استامبولی ،کردی ،تاجیکی ،اسپرانتو،
پرتغالی ،سندی و ...در مخزن کتابهای
خارجی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
وجود دارد.
* ایران ،پیشگام در چاپ قرآن کریم
معاون امور کتابخانههای آستان قدس
رضوی ایران را اولین کشور در میان
دولتهای اسالمی معرفی میکند که نسبت
به چاپ قرآن اقدام کرده است و ادامه
میدهد :در کنار کشورمان سایر کشورهای
اسالمی و کشورهایی نظیر روسیه ،آمریکا،
چین ،آلمان و ...نیز در خصوص چاپ کالم
اهلل مجید اقدام کردهاند.
خسروی در این خصوص به برخی از
قرآنهای چاپ سربی نفیس به زبانهای
دیگر نظیر ترجمه قرآن به زبان فرانسه از

محل نشر پاریس سال چاپ  1857میالدی،
ترجمه قرآن به زبان انگلیسی از جرج سیل
محل نشر لندن سال چاپ  1869میالدی،
ترجمه قرآن به زبان روسی از سابلوکوف
محل نشر قازان سال چاپ  1907میالدی
اشاره دارد.
* انواع خطوط در قرآنهای چاپی
در مجموعه مخزن چاپی کتابخانه رضوی،
قرآنها با اندازههای مختلف در قطعهای
رحلی ،سلطانی ،جیبی ،وزیری ،رقعی،
جانمازی ،عمامه ای ،پالتویی ،طوماری و...
به چشم میخورد .در میان خطوط استفاده
شده در قرآنهای چاپی انواعی از خط مانند
نسخ عربی ،ایرانی ،عثمانی ،پاکستانی،
مغربی ،خط نستعلیق ،ریحان ،کوفی ،ثلث و
ً
اخیرا خطوط کامپیوتری وجود دارد.
برخی از خطوط مانند خط ریحان که شبیه
َّ
به خط ُم َحقق است بیشتر در نسخ خطی
و بین سدههای سوم تا پنجم هجری در
کنار خط کوفی برای نگارش متن قرآن بهکار
میرفتند و در مسیر تاریخ تحول و تطور خط
به تدریج کاربرد خود را از دست داده اند.
* آرایههای هنری در قرآنهای چاپ سربی
معاون امور کتابخانههای آستان قدس
رضوی در خصوص مجلد قرآنهای سربی به
استفاده از موادی همچون مقوای سخت،
چوب ،چرم ،صدف ،سنگ مرمر و ...اشاره
دارد که با انواع طرح و نقشهای هنری زیبا
و مناسب با آیات وحی در آن استفاده شده
است .نکته قابل مالحظه اینکه در طول
تاریخ به احترام کالماهلل قرآن مجید و تجلید
آیات الهی صحافان ،کتابداران ،مرمت کاران
هیچگاه از چرم ساغری (چرم استر ) بدین
منظور استفاده نکردهاند.

باجذبسرمایهگذار بخشخصوصی صورتمیگیرد؛

راهاندازینیروگاه350مگاواتی

مدیرعاملشرکتمادر تخصصیتولیدنیرویبرقحرارتیبااشاره
به برنامهریزی احداث یک نیروگاه  350مگاواتی در مشهد بیان
کرد :طی  2ماه آینده سرمایهگذار این طرح مشخص خواهد شد.
همچنین برای ترغیب سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در این
پروژه ،برق تولید شده در این نیروگاه به مدت  7سال به صورت
تضمینیخریداریمیشود.
بهگزارشروابطعمومیشرکتبرقمنطقهایخراسانطرزطلبدر
خصوص مختصات نیروگاهی که قرار است در مشهد برای تامین
برق شهری و حرم مطهر راهاندازی شود ،اظهار کرد :نیروگاه موجود
در شهر مشهد یک نیروگاه قدیمی با  27درصد راندمان است که
مصرف آب باالیی نیز دارد .قدمت برخی از واحدهای این نیروگاه
به50سالرسیدهودومیننیروگاهقدیمیکشور بهشمار میرود.
ویادامهداد:باتوجهبهفرسودگیایننیروگاهواهمیتتامینبرق
مشهد و حرم مطهر تصمیم بر این شد که مالک نیروگاه به خارج
کردننیروگاهقدیمیخوداز مدار ترغیبشودونیروگاهجدیدیدر
همانمحلاحداثکند.بههمیندلیلبناشداز سرمایهگذار برای
راهاندازی و تاسیس نیروگاه جدید دعوت به عمل آید.طرز طلب
درباره میزان سرمایه مورد نیاز راهاندازی این نیروگاه خاطرنشان
کرد :پیشبینی میشود احداث این نیروگاه  200میلیون یورو
سرمایهنیاز داشتهباشد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه
کرد :همچنین برآورد میشود میزان انرژی تولیدی این نیروگاه
 350مگاوات باشد .در حال حاضر ظرفیت کنونی این نیروگاه 320
مگاواتبوده کهپساز احداثنیروگاهجدید آندر حالتحداقلی
 350مگاوات باشد .البته این نیروگاه توان خواهد داشت که تا450
مگاواتظرفیتداشتهباشد.
طرزطلب با بیان اینکه طبق هماهنگیهای صورت گرفته با
استانداری خراسان رضوی و شرکت برق منطقهای خراسان
عملیات اجرایی این نیروگاه تا انتهای امسال آغاز خواهد شد،
گفت:از زمانآغاز عملیاتاجرایی36،ماهطولخواهدکشیدتااین
نیروگاهبهبهرهبرداریبرسد.البتهواحدگازیایننیروگاهپساز 24
ماه وارد مدار خواهد شد .وی عنوان کرد :اهمیت فوقالعاده این
نیروگاهبرایتامینبرقمشهدوحرممطهر امامرضا(ع)بسیار زیاد
است.شرکتبرقمنطقهایخراسانواستانداریخراسانرضوی
نیز بهجددنبالراهاندازیایننیروگاههستند.
در ساخت این نیروگاه از تکنولوژی داخلی استفاده خواهد شد.
راندمان نیروگاه جدید پس از افتتاح به بیش از  57درصد خواهد
رسید و میزان مصرف آب آن به شدت کاهش خواهد یافت.
نوسازی نیروگاه مشهد در پایداری شبکه برق مشهد بسیار موثر
خواهد بود در همین خصوص رضا ریاحی رئیس هیات مدیره و

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان درباره اهمیت نوسازی
نیروگاه مشهد اظهار کرد :این نیروگاه به دلیل تامین برق پایدار
و مطمئن و به دلیل اتصال آن به خطوط  132و  63کیلوولت
و همچنین نزدیکی به مصرفکننده ،از اتالف انتقال برق به
مصرفکنندگان جلوگیری به عمل میآورد .این نیروگاه در شرق
شهر مشهد و حدود  11کیلومتری نیروگاه شریعتی واقع شده که
در حال حاضر دارای دو واحد بخاری اشکودا با ظرفیت هر کدام
 60مگاوات و نیز دو واحد گازی بیبیسی ،هر کدام به ظرفیت 79
مگاواتودوواحدگازیآلستومهر کدامبهظرفیت20مگاواتونیز
یکواحدالینبهظرفیت12.5مگاوات،مجموعاباتواننامیبرابر با
 330.5مگاوات،در مدار است.

اقتصادی
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بررسی روند مطالعات
برنامهجامع«ارتقاءفرهنگ
ترافیک»شهر جدیدگلبهار
جلسه ارائه نتایج و بررسی روند مطالعات
برای تدوین برنامه جامع ارتقاء فرهنگ
ترافیک در شهر جدید گلبهار با حضور
جمعی از مسئوالن و به صورت ارتباط
تصویری با شرکت مادر تخصصی عمران
شهرهایجدید کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
شهر جدید گلبهار؛ در این جلسه که
با حضور دبیر شورای ترافیک استان
خراسان رضوی ،ریاست پلیس راهور
گلبهار ،نماینده آموزش و پرورش،
کارشناسان شرکت عمران گلبهار و ارتباط
ویدئویی با جمعی از مسئوالن شرکت
عمران شهرهای جدید کشور و مشاور
مدیر طرح همراه بود ،ضمن تشکر از
زحمات هومن گریوانی و مجموعه شرکت
عمران گلبهار به دلیل انجام مطالعات
ذکر شده ،موضوعاتی از جمله اهمیت
ارتقاء فرهنگ ترافیک که نقش بسزایی در
کاهشمخاطرات،افزایشایمنیوکاهش
هزینههایسختافزاریدارد،موردبررسی
قرار گرفت .گفتنی است در این مطالعات
فعالیتهای فرهنگی در مدارس ،تهیه و
توزیع تجهیزات کمک آموزشی ،راهاندازی
اتوبوس فرهنگ ترافیک ،اجرای پارک
آموزشی ترافیک ،اقدامات موضعی در
مدارس و انجام تبلیغات محیطی در
سطح شهر پیشبینی شده است که
پس از تایید نهایی با کمک دستگاههای
اجرایی ذیربط به مرحله اجرا خواهد رسید.
شایان ذکر است با توجه به قرار گرفتن
شهر جدید گلبهار به عنوان پایلوت اولین
شهر از مجموعه شهرهای جدید کشور،
مطالعات ارتقاء فرهنگ ترافیک این شهر
به صورت ویژه در حال انجام میباشد.

آغاز مسابقات قرآنی ویژه
خانوادههایسپاه

مرحلهپایانیدهمیندورهمسابقاتقرآن
کریم ویژه خانوادههای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در مشهد آغاز شد.
رئیس سازمان فرهنگی خانواده سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به خبرنگاران
گفت :در این مسابقات که به صورت
برخط برگزار میشود  ۷۰۰نفر در سه بخش
همسران ،دختران و پسران با حضور ۱۹
داور باهمدیگر رقابتمیکنند.
حجتاالسالم کاظم زنگنه افزود:
همسران و دختران کارکنان سپاه در
بخش مفاهیم ،تحقیق ،ترتیل ،حفظ،۱۰
 ۲۰و کل قرآن کریم با هم رقابت میکنند و
پسران نیز عالوه بر این رشتهها در رشته
اذان هم به رقابت میپردازند.وی ادامه
داد :مرحله مقدماتی این مسابقات با
شرکت  ۱۳هزار نفر و مرحله نیمه نهایی با
شرکت ۶هزار نفر برگزار شده بود.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان خراسان رضوی :مریم خزاعی
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معاوندانشگاهامامصادق(ع):

تاسیس کارخانه نوآوری
مشهد همراهی با بیانیه
گام دوم انقالب

معاون دانشگاه امام صادق(ع) در بازدید
از کارخانه نوآوری مشهد ،تاسیس این
کارخانه را همراهی با بیانیه گام دوم انقالب
و لبیک با فرمایشات مقام معظم رهبری
برشمرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری
مشهد؛ سید مصطفی میرلوحی با اشاره
به اینکه بر اساس بیانیه گام دوم انقالب
نظام ما باید همپای پیشرفتهای علمی
دنیا حرکت کنیم ،گفت :از چند دهه قبل
زنگ حیات دوم جامعه در کشور ما به
صدادرآمده و برخی این زنگ را به موقع
شنیده اند .چه بخواهیم و چه نخواهیم در
میان قشر جوان حیات دیگری ایجاد شده
و موازی بافضای حقیقی زندگی ما در جریان
بودهوذرهذرهتقویتشدهاست.ویادامه
داد :امروز نه فقط در فضاهای فرهنگی
و هنری که حتی در فضاهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی متاثر و وابسته به
فضای مجازی است و امکاناتی که در
این حوزه وجود دارد در کنار آسیبهای
محتمل آن باید مورد توجه قرار گیرد.
میرلوحی با تاکید بر اینکه باید برای حل
مشکالت نظام ،کشور و مردم وارداین فضا
شویم ،افزود :طراحی و تاسیس کارخانه
نوآوری در مشهد با ترکیب سنت و تجدد و
استفاده از کارخانه قدیمی با هویت نزدیک
به 80ساله در عین حفظ پایهها و ارزشهای
قدیمی آن و ترکیب آن با طر حهای نوین
گامی بسیار مناسب برای پوشش طر حها
و ایدهها و جوانانی است که با ذهن خالق
خود و استفاده از تفکر و ایدههای جدید
به تولید راهکارها و مسیرهای نوین
مبادرت میکنند و با هدف حل مشکالت
کشور به ویژه کالنشهر کشور به عنوان
پایتخت معنوی جهان اسالم تالش دارند.
وی اضافه کرد :آستان قدس رضوی نیز
ً
حتما باید از این حرکت مفید و سازنده
حمایت کند تا مسیرهای جدید برای حل
مشکالت ایجاد شده و مشهد بتواند در
مسیر گام دوم مقام معظم رهبری حرکت
کرده سبب استفاده از اقتصاد و فرهنگ
شود.میرلوحی گفت :بنده به همه کسانی
که این تشکیالت را در جوار آستان ملک
پاسبان امام هشتم (ع) راه اندازی کردهاند
تبریک میگویم چرا که بیش از  ۱۲قرن است
همه وجوه زندگی ما متبرک و متاثراز حضور
ایشان قرار گرفته و خراسان به برکت وجود
ایشانخراسانشدهاست.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان خراسان رضوی:
0513-8413401

افســوس كــه عمــر در بطالت بگذشــت
بــدون طاعــت بگذشــت
بــا بــا ِر گنــه،
ِ
فــــــــــــردا كه به صحنه مجازات روم
گوينــد كــه هنــگام ندامــت بگذشــت
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شهردار مشهد:

سازمان آ تشنشانی سرمایهای اجتماعی است
شهردار مشهدگفت:مجموعهاتفاقیکهدر زمانحادثهپالسکو
رخ داد با جانفشانی همکاران ما در سازمان آتشنشانی همراه
بود و اگر ما در مشهد چنین حادثه ای را شاهد باشیم سعی و
تالش خواهیم کرد با مدیریت صحیح و تجهیزات مناسب به
شدت دامنه آثار آن را کاهش دهیم.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،محمدرضاکالئی
در حاشیه بازدید خود از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری به مناسبت گرامیداشت روز شهدای آتشنشان
حادثه پالسکو ،اظهار کرد :سازمان آتش نشانی مشهد فار غ
از آنکه مایه افتخار و باعث ارتقای برند و سرمایه اجتماعی
شهرداری مشهد است ،سازمان پیشراه آتش نشانی در کل
کشور است و به هیچ وجه نباید از این امر تنزل کنیم و باید تا حد

امکان خود در بهبود تجهیزات و آموزش نیروی انسانی و ایجاد
رفاه و کاهش دغدغههای ذهنی همکاران خود تالش کنیم.
وی با بیان اینکه منابع انسانی اصل موضوع آتش نشانی
است ،افزود :در زمان وقوع حادثه پالسکو من از نزدیک شاهد
حادثه بودم ،آثار اجتماعی این حادثه به خوبی دیده میشد و
مجموعه اتفاقی که رخ داد با جانفشانی همکاران ما در سازمان
آتش نشانی همراه بود.شهردار مشهد بیان کرد :اگر ما در
مشهد چنین حادثه ای را شاهد باشیم سعی و تالش خواهیم
کرد با مدیرجت صحیح و تجهیزات مناسب به شدت دامنه
آثار آن را کاهش دهیم .کالئی تصریح کرد :خوشبختانه تاکنون
همکاران ما در سازمان آتش نشانی نشان داده اند که با موارد
مشابه میتوانند بهتر برخورد کنند .همچنین امید داریم در

خصوص اقداماتی که در حوزه پیشگیری رخ میدهد از جمله
ایمنی ساختمانهای بلندمرتبه پالسکو دیگری رخ ندهد و اگر
زمانیرخدادبهبهتریننحووبا کمترینهزینهاز پس آنبیاییم.

توسط مدیرعامل آبفا عنوان شد؛

برنامههای آبفا برای رفع تنش آبی در شهرها و روستاهای استان خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی از تهیه
نسخههایرفعمشکلآبشربشهرهایمواجهباتنشآبیدر
ایناستانخبر داد.
سید ابراهیم علوی با اشاره به وجود  30شهر مواجه با مشکل
کمی و کیفی آب در خراسان رضوی اظهار داشت :از این تعداد
 5شهر نیشابور ،گلبهار ،خواف  ،تربت جام و مشهد ریزه در
وضعیتقرمز قرار دارندبهاینمعنیکهمیزانمصرف آبدر این
شهرها بیش از تولید است .به گفته وی میزان مصرف و تولید
آب در16شهر هم درنقطه سر به سر قرار دارد که جزو شهرهای
زردمحسوبمیشوندودر  9شهر بامشکالت کیفی آباز جمله
سختیمواجهیم .وینسخهرفعمشکل آبهر شهر رامتفاوت
از دیگر شهرهاارزیابی کردو گفت:در برخیشهرهااحداثمخزن
ودر برخی دیگر افزایش منابع در دستور کار قرار دارد  ،به عنوان
مثالتوانتولید آبدر شهرهاینیشابور،خوافومشهدریزهاز
طریقحفر وتجهیز چاههادر حالافزایشاستودربعضینقاط

درتالشهستیمبااصالحخطوطانتقالوشبکهضمنجلوگیری
از هدررفت  ،به سمت مدیریت مصرف آب حرکت کنیم .وی
با بیان اینکه 220روستا در استان هم از طریق تانکر آبرسانی
میشوند ادامه داد :هزار روستای باالی 20خانواردیگردرمرزتنش
قرار گرفته اند که باید با اقدامات اصالحی و تقویت منابع آبی از
شرایط فعلی خارج شوند .وی خاطر نشان کرد :با توجه به میزان
اعتبارات در اختیار پروژههای مختلف برای رفع مشکل آب این
روستاها در دست اجراست که در همین رابطه  42روستا در
قالبپویشهر هفتهالف-بایراندر اواخر آذر امسال،باافتتاح
پروژههایتامینآباز لیستروستاهایتنشدار خارجشدندو
تاپایان سال جاری 31روستای دیگرهم از شرایط تامین آب پایدار
بهرهمندخواهندشد.ویاز تدوینوارسالبرنامهرفعمشکلآب
شرببهاستانداریخبردادکهبراساسآنقرار استباتامینسه
هزار میلیاردریال اعتبار از محل منابع ماده  56تا پایان سال 1401
هزار روستای مشکل دار تحت پوشش قرار بگیرند .وی منابع

تامین آب  76شهر و حدود دو هزار 800روستای تحت پوشش
آبفایخراسانرضوی باجمعیتسهمیلیونو300هزار نفر راهزار
و800منبعتأمینآبشاملچاه،قناتوچشمهاعالمکردوافزود:
ایناستاناز اقلیمخشکوکمبارشبرخوردار استوبارشهای
بهتر دو سال اخیر به معنای این نیست که مجاز به برداشت
آب از منابع به هر میزان باشیم بنابراین الزم است یک میلیون
و 200هزارمشترک شهری و روستایی شرایط و نحوه مصرف و
مدیریتآبرامدنظر داشتهباشند.

اختصاص  ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار به خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی گفت :اختصاص دو
هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل
پروژههای نیمه تمام و طر حهای جهش تولید

از دستاوردهای مهم سفر دکتر نوبخت رئیس
سازمانبرنامهوبودجهبهایناستاناست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
خراسان رضوی ،محمد صادق معتمدیان اظهار
کرد :در این راستا یک هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان
اعتبار برای تکمیل  ۵۲پروژه نیمهتمام عمرانی
در استان خراسان رضوی عالوه بر بودجههای
جاری و عمرانی اختصاص یافته است .استاندار

خراسان رضوی تخصیص یک هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان تسهیالت به خراسان رضوی را از دیگر
دستاوردهای سفر دکتر نوبخت به این استان
عنوان کرد و گفت :این میزان اعتبار در قالب
تفاهمنامهای بین معاون رئیس جمهور و
رئیسسازمانبرنامهبودجهکشور بااستانداری
خراسان رضوی به  ۱۲۰پروژه و طرح جهش تولید
استاناختصاصیافت.

وی تاکید کرد :همچنین در این سفر اعتبارات
ویژهای برای توسعه و تکمیل پروژههای واقع
در حاشیه شهر مشهد درخواست شد .گفتنی
است،محمدباقر نوبخترئیسسازمانبرنامه
و بودجه به منظور سفر  ۲روزه با دعوت استاندار
خراسان رضوی وارد مشهد شد و در جلسه
شورایبرنامهریزیوتوسعهومجمعنمایندگان
استانشرکتکرد.

مسئول سازمان بسیج اصناف کشور:

تمدن نوین اسالمی با تدوین برنامه هفتم توسعه بر مبنای گام دوم انقالب
غالمرضا حسنپور مسئول سازمان
بسیج اصناف کشور در نشست ساالنه
هیاتهایاندیشهورز بسیجاصنافوبازاریان
سراسرکشور که به مدت دو روز در مشهد
مقدس در حال برگزاری است؛ اظهار داشت:
تدوین دقیق و واقعی برنامه هفتم توسعه
کشور بر مبنای گام دوم انقالب،تمدن نوین
اسالمیرابهارمغانخواهدآورد.
وی افزود :در تدوین این برنامه نقش
اصناف بازاریان و فعاالن اقتصادی با عنوان
مردمی کردن اقتصاد باید مد نظرباشد و به
همین منظورنقطه نظرات اعضای هیاتهای

اندیشهورز بسیج اصناف و بازاریان به عنوان
ویرایش اول به مجمع تشخیص مصلحت
نظامارائهودر ایننشستدوروزهبهمشورت
گذاشتهشدهونقطهنظراتتکمیلینیز تقدیم
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد
شد.وی تاکید کرد :متاسفانه در برنامههای
ششگانه گذشته توجهی به اصناف نشده
و این قشرعظیم که به فرموده امام راحل
بازوان قدرتمند نظام هستند موردغفلت
قرار گرفتهاند .یقینا برای اجرای برنامه هفتم
توسعه نیاز به دولت جوان حزب اللهی داریم
که به توفیق الهی و بصیرت مردم محقق

خواهدشد.ویبابیاناینکهاصنافوبازاریان
درمقابلهباکروناخوشدرخشیدندتاکیدکرد:
طیاینمدتبسیجاصنافبابهکارگیریتمام
ظرفیتها ومدیریت راهبردی ،به توفیق الهی
تهدیدرابهفرصتتبدیل ودر سال 99کارنامه
درخشانیارائهنمود.حسنپور اظهار داشت:
انحصار پارچه ماسک با تولید پارچه ملت
بلون (ماده اولیه تولید ماسک با کیفیت) به
همت بسیج اصناف و سرمایهگذاری بخش
خصوصی شکسته شد .وی گفت :بسیج
اصناف به همه انحصارگران در بخشهای
اقتصادی اعالم میدارد که از فکر انحصار و

فشار برمردم دست بردارند زیرا در غیر این
صورت همانند مبحث ماسک و اکسیژن،
بسیج اصناف با به کارگیری سرمایهگذاران
و صنعتگران انحصار را در همه ابعاد خواهد
شکست ومردم را از این مافیای اقتصادی
نجات خواهد داد .در بحث توزیع نیز شبکه
بزرگ و مردمی کاسبان امین در سراسر کشور
در حالتکمیلاستکهنمونهموفقعملکرد
این شبکه توزیع مر غ منجمد بود که باعث
کاهش قیمت این محصول گردید .به گفته
ویدر آیندهاینشبکهگستردهدر توزیعاقالم
اساسینقشخودراایفاخواهدکرد.

