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مدیر دفتر نظارت بر توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شرکت آب و فاضالب مشهد از اتمام 
پروژه خط انتقال فاضالب شهرک شهید رجایی در سال جاری خبر داد. به گزارش جام جم مجید 
فرحبخشی با اعالم این خبر افزود: اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب شهرک شهید 

رجایی که وظیفه انتقال فاضالب این منطقه به تصفیه خانه فاضالب اولنگ را دارد...

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان :

واردات برق از ترکمنستان 
به ۱۴۰ مگاوات افزایش یافت
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معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از تمام مردم فرهیخته خراسان رضوی  این خبر  اعالم  با 
دعوت نمود برای استفاده از مزایای در نظر گرفته شده، 

ح شرکت نمایند. در این طر

به گزارش جام جم افشین تحفه گر  افزود: در بهارانه ۱۴۰۰،  
۱۱۴ کتابفروشی از سراسر استان شرکت کردند که از این 
کتابفروشی   ۲۸ و  مرکز  به  مربوط  ۸۶کتابفروشی  تعداد 

مربوط به شهرستان های استان است.

ح  طر در  خریدار  هر  برای  کتاب  خرید  سقف  افزود:  وی 
خریداران  و  است  تومان  هزار   ۲۰۰  ،۱۴۰۰ کتاب  بهارانه 
یارانه خرید کتاب در  از  می توانند تا سقف ۴۰هزار تومان 

ح بهره مند شوند. این طر

ح بهارانه کتاب در خراسان رضوی   آغاز طر
شنبه   22 خرداد 1400     شماره 5960

خبر

ظرفیت های  از  اســتــفــاده 
هدف  با  همیاری  ســازمــان 

رفع نیازهای شهر بار

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای 
ــدار با شــهــردار بــار بر  خــراســان رضــوی در دی
و  نیازمندی ها  احــصــاء  و  شناسایی  لــزوم 
ظرفیت های این شهر بــرای ارائــه مناسب 
ترین خدمات و کمک به مدیریت شهری 

این شهر تاکید کرد.
ــزارش جـــام جـــم مــحــمــد ســنــجــری در  ــ بـــه گـ
جــلــســه ای مــشــتــرک بــا شــهــردار بـــار کــه در 
دفتر سیدمحمداسماعیل فاطمی معاون 
بازرگانی سازمان همیاری برگزار شد، اظهار 
کرد: رویکرد تیم مدیریتی سازمان درحال 
حــاضــر بــه کــارگــیــری حــداکــثــری از امکانات 
ــرای افــزایــش  ــ ــاز و کـــارهـــای مــوجــود ب و سـ
حمایتها و ارائه بهترین خدمات پشتیبانی 
به شهرداریهای استان است که با توجه 
تاکید استاندار شهرهای کوچک و کم  به 

برخوردار نیز در اولویت قرار دارند.
ــر نـــشـــان کـــــرد: در ایــــن راســتــا  ــاطـ وی خـ
شــنــاســایــی و احــصــاء مــشــکــالت، نــیــازهــا 
و ظــرفــیــتــهــای شـــهـــرداریـــهـــای اســـتـــان در 
دستور کار واحدهای مختلف ستادی قرار 
همیاری  سازمان  است.مدیرعامل  گرفته 
ادامــه داد:  شهرداریهای خراسان رضوی،  
شهرداران  مستمر  ارتباط  و  تعامل  قطعا 
ــر اســتــان  ــراس و کــارکــنــان ایـــن حــــوزه از س
ــاران ســـازمـــان هــمــیــاری و  ــدرکـ ــت انـ ــا دسـ ب
سازمان  ظرفیت های  حداکثر  از  استفاده 
در بخش ستادی و شرکت ها  و موسسات 
و  مسائل  شناسایی  در  مــی تــوانــد  تابعه 
انجام  شهری  مدیریت  حــوزه  موضوعات 
بهترین اقــدام بــرای حل آنها، موثر باشد.
حسن پارسا شهردار بار نیز در این جلسه 
ــاره به نیازها، مشکالت و همچنین  با اش
ــن شهر بــه ویـــژه در حــوزه  ظرفیت های ای
گردشگری عنوان کرد: قطعا می توان از توان 
ســازمــان همیاری در حــوزه هــای تخصصی 
ایـــن نــهــاد از جمله اقــتــصــادی، بــازرگــانــی، 
گردشگری،  آمــوزشــی،  پژوهشی،  عمرانی، 
بیمه ای، تولیدی و... برای کمک به ارتقای 
مدیریت شهری و خدمات دهی مطلوب به 

شهروندان استفاده کرد.
وی بیان کــرد: با توجه ظرفیت های خوب 
ــان  ــازم ، س ــار ــ گــردشــگــرپــذیــری در شــهــر ب
ــاوره ای و  ــ ــش ــ ــاری مـــی تـــوانـــد تــــوان م ــی ــم ه
ح هــای  ــرای تــدویــن طــر تخصصی خــود را بـ
اقــتــصــادی بــه ویـــژه در حـــوزه گــردشــگــری و 
همچنین مشارکت و کمک به شهرداری 
ح ها برنامه ریزی  در اجرای مناسب این طر

کند.

اقتصادی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی  

انتقال فاضالب شهرک شهید رجایی مشهد کلید خورد
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  توسعه  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
انتقال  خط  پروژه  اتمام  از  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت 

فاضالب شهرک شهید رجایی در سال جاری خبر داد. 
به گزارش جام جم  مجید فرحبخشی با اعالم این خبر افزود: 
اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب شهرک شهید 
رجایی که وظیفه انتقال فاضالب این منطقه به تصفیه خانه 
فاضالب اولنگ را دارد از سال 97 جزو اولویت های اجرایی 

شرکت آب و فاضالب مشهد قرار گرفته است.
 وی با اشاره به وسعت و جمعیت حدود 3۱5 هزار نفری این 
منطقه گفت: پروژه خط انتقال فاضالب شهرک شهید رجایی 
به طول تقریبی ۶ کیلومتر و با برآورد حدود ۲9۰ میلیارد ریال 
ح های عمرانی از سال 97 آغاز شده و تاکنون 5  از محل طر
کیلومتر از خط مذکور اجرا و در سال جاری به اتمام خواهد 

رسید.
 مدیر دفتر نظارت بر توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شرکت 
آب و فاضالب مشهد با بیان این که عملیات اجرایی شبکه 

جمع آوری فاضالب این محدوده به دو فاز شمالی و جنوبی 
تقسیم شده اظهار داشت: فاز شمالی این عملیات شامل 
محدوده بولوار حر، حر 7۰، بولوار شهید مفتح شرقی و خیابان 
کارگر راضی شامل خیابان های پورسینا، حر، موعود، اروند، 
بخشی و ... به طول 97 کیلومتر می باشد که 57 کیلومتر آن در 
قالب 3 قرارداد فاینانس با برآوردی حدود 7۴5 میلیارد ریال از 

سال ۱399 تعریف و آغاز به کار شده است. 
مجید فرحبخشی ادامه داد: برای اجرای باقی مانده شبکه 
فاضالب فاز شمالی و نیز فاز جنوبی شهرک رجایی، این شرکت 
در حال رایزنی با استانداری محترم و اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی می باشد که در صورت تأمین اعتبار از سوی 
شرکت بازآفرینی شهری ایران، پروژه مذکور با مشارکت اداره 

کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،  آغاز به کار خواهد شد.

بــرق منطقه ای خراسان  مدیر عامل شرکت 
اقــدامــات و پیگیری هایی که انجام  با  گفت: 
ــرق از  ــ ــال ب ــق ــت ــم خــــــرداد، خـــط ان ــده از دهــ شــ
ترکمنستان وصل شده و از امروز ظرفیت آن 

به ۱۴۰ مگاوات افزایش یافته است.
به گزارش جام جم رضا ریاحی در نشست خبری 
سازمان ها،  ادارات،  مصرف  مدیریت  مانور 
موسسات، بانک ها و... که در شرکت توزیع 
برق مشهد برگزار شد با اشــاره به برنامه های 
صنعت بــرق خــراســان بــرای افــزایــش ظرفیت 
تولید بــرق ظهار کــرد: مانور مدیریت مصرف 
ادارات را بــایــد انــجــام دهــیــم و ایــن مــانــور هر 
هفته ادامه پیدا خواهد کرد تا مطمئن شویم 
تمامی ادرات تکلیف خــود را کــه کــاهــش 5۰ 
درصدی مصرف است را به صورت جدی انجام 

می دهند.
ــرد: ایـــن امـــر کــامــال تــحــت رصــد  ــ وی تــاکــیــد ک
ــذکــرات الزم را  اســت و اســتــانــداری مــحــتــرم  ت
زمینه  در  می دهند.  خاطی  دستگاه های  بــه 
مدیریت مصرف و  افزایش تولید در استان 

پیگیری های زیاد انجام شده است.
بــرق منطقه ای خراسان  مدیر عامل شرکت 
با بیان این که »هم در زمینه مدیریت مصرف 
و هم در زمینه افزایش تولید برق در استان 
پیگیرهستیم« بیان کرد: در حال پیگیری واحد 
تولیدی دیگری نیز هستیم که امیدواریم تا 
پایان خــردادمــاه به ظرفیت های دیگر تولید 

برق اضافه شود.
خط انتقال  ۱۴۰ مگاواتی برق از ترکمنستان 

وصل شد
ــات و پیگیری هایی  ــدام ــه داد: بــا اق وی ادامـ
که انجام شــده خط انتقال  ۱۴۰ مگاواتی برق 
ترکمنستان وصل شد و از امروز ۱۴۰ مگاوات 
خراسان رضوی  به  را   ترکمنستان  از  واردات 
صــورت می گیرد. ریاحی با بیان این که بیش 
از ۸۰ درصد ادارات خاطی که مصرف برق آنان 
هستند،  بانک ها  نیست،  مصوبات  مطابق 
گفت: این کاهلی بانک ها 3 ضرر بــرای کشور 
به دنبال خواهد داشـــت. ضــرر نخست این 
است که هنگامی که بانکی رعایت مصرف برق 

را ندارد، صنعت برق مجبور به اعمال خاموشی 
بــرای مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی 
ــد. ایــــن مـــوضـــوع قــطــعــا مــوجــب  خـــواهـــد شــ
کاهش تولید و نارضایتی شهروندان می شود. 
ضــرر دوم نیز ایــن اســت که به دلیل مصرف 
ناصحیح، صنعت برق براساس هشدارهای 
اعالمی مجبور به قطع برق بانک خاطی خواهد 
بود و همین موضوع مانع خدمات رسانی به 
مردم می گردد. نهایتا کارمندان بانک به دلیل 
قطع بــرق از کــار بیکار شــده و مجبور هستند 
تا پایان ساعت اداری در مجموعه بمانند که 
این موضوع موجب متضرر شدن بیت المال 
منطقه ای  بــرق  شرکت  می شود.مدیرعامل 
خراسان افزود: این رفتار بی انصافی است که 
عده ای بی توجه به مشکالت جامعه بر مبنای 
شرایط عادی به مصرف برق خود ادامه دهند.  

محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد در ادامه این نشست اظهار 
کرد: از هفته گذشته که بحث مدیریت مصرف، 
مشکل و کمبود تولید بــرق در سطح کشور 
ح شــد، اقــدامــات متعددی را باید انجام  مطر
می دادیم که یکی از آن ها  کنترل مصرف ادارات 
بود. از هفته گذشته در سراسر شهر مشهد 
این مدیریت شروع شده و برق ۱۸۴ اداره، بانک 
و اداره کل به دلیل عدم رعایت قطع شد که این 
عدد کمی نیست. این ادارات مدیریت مصرف 

را اعمال نکرده اند.
وی در خـــصـــوص اولـــویـــت هـــای کـــاهـــش و 
صــرفــه جــویــی در مــصــرف بـــرق افــــزود: یکی از 
ادارات  بــرق  اولــویــت هــا در مدیریت مصرف 
دولتی است. چرا که اعتقاد ما بر این است که 
گروهی که منتصب به دولت هستند باالترین 
وظیفه را در این زمینه به عهده دارند که میزان 
مصرف خــود را بــه حــداقــل بــرســانــد. ایــن یک 

وظیفه شرعی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد 
با انتقاد از عملکرد ادارات در زمینه مدیریت 
مصرف بــرق، بیان کــرد: مدیریت مصرف برق 
در رابطه با 3۰۰ چاه  کشاورزی حدودا ۱7 مگاوات 
است. اما ادارات با این که با مصرف برق هیچ 
ارزش افزوده ای برای کشور به وجود نمی آورند، 
تنها ۴ مـــگـــاوات کــاهــش مــصــرف داشــتــنــد. 
همکاری ادارات بــاعــث مــی شــود کــه تــا دیگر 

مجبوربه قطع برق صنعت نباشیم.
قطع برق ۵۴ اداره در مشهد

تــوزیــع شرکت  مـــرادی، مدیر دفتر مدیریت 
تــوزیــع بــرق خــراســان رضــوی در ادامـــه بــا بیان 
این که امروز از بین مجموعه های خاطی، برق 
5۴ اداره در مشهد از راه دور قطع شد، اظهار 
کرد: مابقی ادارات نیز با تذکر در محل مصرف 
خــود را مدیریت کــردنــد. در واقـــع الزم است 
ادارات از ساعت ۱۱ به بعد مصرف برق خود را به 

میزان 5۰ درصد کاهش دهند.
وی افــزود: دیــروز میزان صرفه جویی ناشی از 
مدیریت مصرف بــرق در ادارات مشهد به ۴ 
مگاوات رسید. برای این که بتوان ارزش این 
عدد را درک کرد، می توان به حجم مصرف کل 
چاه های کشاورزی در مشهد اشــاره داشت. 
کل چاه های کشاورزی در مشهد ۱7 مگاوات 
مصرف بــرق دارد. بــا کاهش مصرف بــرق در 
ایــن چاه ها  ادارات مــی تــوان مــانــع خاموشی 
شــد و از متضرر شــدن تولید جلوگیری کــرد. 
بـــرای سرمایش  ادارات عمدتا  ــرق  ب مــصــرف 
هزینه می شود که هیچ ارزش افزوده ای ایجاد 
شرکت  توزیع  مدیریت  دفتر  نمی کند.مدیر 
توزیع برق خراسان رضوی بیان کرد: اگر حجم 
بــه 5 مــگــاوات  صــرفــه جــویــی ادارات مشهد 
برسد، می توان برق ۲۰۰۰ خانوار خوش مصرف 

را تامین کرد.
ادارات  ــاری  ک ساعات  تغییر  با  استاندار 

خراسان رضوی موافقت کند
محمد عالیی، رئیس شورای انسجام بخشی 
بیان  خـــراســـان،  در  نــیــرو  وزارت  تــابــع  ادارات 
کـــرد: یکی از درخــواســت هــای مــا از استاندار 
ــاری ادارات  خــراســان رضــوی تغییر ســاعــات ک
استان به ۶.3۰ تا ۱۲.3۰ است. در این حوزه نیاز 
است که استانداری خراسان رضوی  با صنعت 

برق استان همراهی کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان :

واردات برق از ترکمنستان به ۱۴۰ مگاوات افزایش یافت
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ح شوق رویش در استان بیان کرد:  به گزارش  جام جم علیرضا معین زاده با اشاره به اجرای طر
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کالس های امداد و نجات مقدماتی و تکمیلی، پیشگیری از اعتیاد، آشنایی با اصول و اهداف 

، آموزش های قرآنی، ورزشی به صورت رایگان به جامعه هدف ارائه می شود. جمعیت هالل احمر
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حلیمی  علی  محمد  دکــتــر  بــا  مصاحبه 
احمر  هــالل  جمعیت  داوطلب  پزشک 
از  ســال ۱3۸۶  که  شهرستان نیشابور 
ــا و  بــی مــنــت آمـــــاده خـــدمـــت در  ــی ریـ بـ
المنفعه جمعیت  راستای اهداف عام 

هالل احمر می باشند.
ــی کــنــیــد؟  ــرف ــع ــان را م ــ ــــودت ۱-لـــطـــفـــا خ
متولد  حلیمی  محمدعلی  ایــنــجــانــب 

۱3۴5،  متاهل  و پزشک می باشم.
احمر  هالل  جمعیت  با  زمانی  چه  2-از 
آشنا شدید و نحوه آشنایی شما با این 

سازمان چگونه بوده است؟ 
ــال ۸۶ افــتــخــار هــمــکــاری  ــ بـــنـــده از س
داوطلبی با جمعیت هالل احمر را دارم 
که با حضور در مراسم حج واجب افتخار 
خدمت به حجاج گرامی بیت ا... الحرام 
نصیب  احمر  هــالل  جمعیت  طریق  از 
من شد امید که مورد قبول حق تعالی 

واقع شده باشد .
3-انگیزه حضور شما در فعالیت های 

داوطلبی چیست؟ 
ــه خـــاطـــر خـــداونـــد و کمک  نــخــســت بـ
ــه خــلــق خـــدا مــی بــاشــد و دلــیــل دیگر  ب
خدمت صادقانه و به دور از ریا و جناحی 

بودن می باشد.
حضور  کنون  تا  برنامه هایی  چه  ۴-در 

داشته اید؟ 
تا کنون در برنامه های مختلفی با عنوان 
داشته ام  حضور  احمر  هــالل  داوطلب 
کــه از اهــم آنــان مــی تــوان ۱- خدمت به 
حجاج گرامی و زائرین کربال ۲- خدمت 
به زائرین پیاده امام رضا )ع( 3- خدمت 
به مسافران نوروزی ۴- ویزیت رایگان 
ــوزان در روســتــاهــای محروم  ــش آمـ دان
5- ویـــزیـــت رایـــگـــان عــشــایــر مــحــروم 
مستقر در سطح شهرستان ۶- حضور 
جمعه  نماز  سالمت  ایستگاه های  در 
7- حــضــور در ایــســتــگــاه هــای سالمت 

تاسوعا و عاشورا را بیان نمود.
۵-چـــه سخنی بــا اعــضــاء و داوطــلــبــان 

هالل احمر دارید؟ 
ــالل احــمــر  ــ ــی هـ ــ ــرام ــ ــان گ ــ ــب ــ ــل ــ ــه داوط ــ ب
خداقوت گفته و چــون جمعیت هالل 
احمریک نهاد مردمی و بشر دوستانه 
و  مساعدت  و  کمک  هیچ  از  می باشد 
همراهی فــروگــزار نباشند امــیــدوارم در 

راه خدمت به هموطنان موفق باشند.

پزشک داوطلب نیشابوری : 
خــدمــت بــه زائــریــن پیاده 
امام  رضا )ع( شیرین ترین 

خدمت در هالل احمر

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی  

به روایت تاریخ اسالم، عصر امام جعفر صادق 
)ع(، رئیس مذهب جعفری و پیشوای ششم 
شیعیان، دوره طالیی تدوین مسائل علمی، 
فقهی و کالمی و ترویج علوم و احکام و تربیت 

شاگردانی خداشناس و با استعداد بود
 با انتقال قــدرت از بنی امیه به بنی عباس، 
فرصتی برای حضرت ایجاد شد تا امام بتوانند 
احکام  و  احیا  مجددا  را  شیعه  فکری  مبانی 
شریعت را تبیین و مذهب شیعه را اعتالء 
در  جعفری،  مذهب  رئیس  مــیــراث  بخشد. 
همچون  مجموعه هایی  خطی  نسخه های 
مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی محفوظ 
مــانــده تــا ایــن گنجینه ارزشــمــنــد هــمــواره در 
ــرس پــژوهــشــگــران، انــدیــشــمــنــدان و  ــت دس
رهــپــویــان حقیقت بـــاشـــد.از مــیــان ۱۰۶ هــزار 
نسخه خطی نفیس و قدیمی موجود در مرکز 
نسخ خطی کتابخانه مــرکــزی آســتــان قدس 
رضـــوی، ۱۴3 نسخه خطی بــا محوریت امــام 
جعفر صادق )ع( وجود دارد که منبعی بسیار 
غنی از تاریخ پرافتخار شیعه به حساب می آید.
امــام  بــه  منسوب  نسخه  ترین  قدیمی 

صادق)ع(
کارشناس مسئول بخش مخطوطات آستان 
قدس رضوی در این رابطه از »مصباح الشریعه 
قدیمی ترین  عــنــوان  بــه  الحقیقه«  مفتاح  و 
نسخه مربوط به امــام صـــادق)ع( موجود در 
مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان 
قدس رضوی نام می برد و می گوید: این نسخه 

منسوب به امام صادق)ع( و دربارۀ سلوک به 
سوی خداوند و توجه به او است که در سال 
۱۰۴۴ قــمــری تــوســط ابــن خــواجــۀ مــازنــدرانــی 
ــال ۱3۸۲ خــورشــیــدی توسط  کتابت و در س
ــروی وقـــف آســتــان قدس  حــجــت اإلســالم غـ

رضوی شده است.
ــی ادامــــه  ــم ــاش ــل ه ــاض ســیــدمــحــمــدرضــا ف
می دهد: »مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه« 
منسوب به امام جعفر صادق)ع( مشتمل بر 
روایاتی اخالقی و عرفانی در ۱۰۰ باب است که 
۸5 نسخۀ خطی و چاپ سنگی از آن به قدمت 
قــرن دهــم ه.ق بــه بعد در کتابخانه موجود 

است.
البیان، األخکام، الرعایه، البینه، الذکر، الشکر، 
، الطهاره، الخروج من المنزل،  اللباس، المبّرز
دخول فی المسجد،  القرآئه، الرکوع، السجود، 
الحب فی ا... حقیقه العبودیه از جمله ابواب 

این نسخه به شمار می رود.
نسخه موجود در مرکز نسخ خطی کتابخانه 
ــوی کـــه تــوســط  ــ ــتـــان قــــدس رضـ مـــرکـــزی آسـ
خاتون  حسینی  میرباقر  بــن  میراسماعیل 
آبادی  در قرن ۱۱ق به خط نستعلیق  ۱7سطری 
در ۶۲ ورق کتابت شده دارای حواشی و شروح 
و ترجمه های متعددی است که به توضیح 

برخی از واژه ها پرداخته است.
جمع مجالس مناظره با خداناباوران

امــام  مــنــاظــره  بــه  همچنین  فاضل هاشمی 
جعفر صادق)ع( پس از مجلس درس روزانۀ 
خــود با افـــراد مختلف از جمله خــدانــابــاوران 
ــات در  ــث ــاح ــب ــع ایــــن م ــم ــه ج اشــــــاره دارد کـ
»توحیدمفضل« گردآمده است. وی توضیح 
می دهد: مفضل بن عمر جعفی در کتابی که به 
»توحید مفضل« مشهور شده، مباحثی را به 
نقل از ایشان در چهار مجلس نوشته است 
از دیدگاه کالبدشناسی و تن  کارشناسی  که 
ــلــســفــی و  )آنــــاتــــومــــی و فــــیــــزیــــولــــوژی(، ف

جهان شناسی به تحکیم پایه های خداباوری 
طــرف مباحثه مــی پــردازد و در متن بعضی از 
بــه مسائل علمی همچون  ایـــن مــنــاظــرات 
گردش خون که در آن زمان ناشناخته بوده، 
اشاره شده است. این نسخه که به خط نسخ 
خوش ۱۴ سطری توسط محمد شفیع در قرن 
۱۱بــه زبــان عربی کتابت شــده توسط شمس 
الــدیــن پــرویــزی در مهر ۱3۴3 بــه کتابخانه 

آستان قدس رضوی اهدا شده است.
مناظره با طبیب هندی در کتاب اهلیلجه
همچنین  فاضل هاشمی  سیدمحمدرضا 
کــه در قرن  دربـــارۀ نسخه خطی »اهلیلجه« 
۱۱ کتابت شــده اســت، می گوید: نقل است 
در ایــن کتاب، امــام دربـــارۀ شناخت خداوند 
جل ّجالله به طرزی عجیب و بدیعی با طبیبی 
هندی مناظره کردند و برای او استدالل آوردند 
که آن طبیب هندی پس از ایــن مناظره، به 
الــوهــیــت و یگانگی خــداونــد اقـــرار کــرد.ایــن 
رساله به زبان عربی و از امام جعفر صادق)ع(، 
در تبیین مبحث توحید و اثبات حضرت باری 
تعالی به تقاضای مفضل جعفی کوفی در رد 
منکران خداوند است که عالمه مجلسی این 
آورده  رساله را در بحاراالنوار در بــاب توحید 

است.
 احتجاج؛ مجموعه ای از مناظرات

فاضل هاشمی همچنین به کتاب ارزشمند 
»احتجاج« اشاره می کند و می افزاید: احمدبن 
علی طبرسی در ایـــن کــتــاب مــجــمــوعــه ای از 
مناظرات امــام صـــادق)ع( را گــرد آورده است 
که بیش از ۱35 نسخۀ خطی و چاپ سنگی از 
آن در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
نگهداری می شود. وی ادامه می دهد: از جمله 
مناظراتی کــه در ایــن کتاب آمـــده، مناظره با 
یکی از منکران خدا دربارۀ وجود خدا، مناظره 
با ابوشاکر َدیصانی دربارۀ وجود خدا، مناظره 
با ابــن ابــی العوجاء دربـــارۀ وجــود خــدادربــارۀ 

حدوث عالم، مناظره با یکی از منکران وجود 
خدا دربــارۀ مسائل مختلف دینی، مناظره با 
ابوحنیفه دربارۀ شیوۀ استنباط احکام فقهی 
از علمای  بــا برخی  بــه ویــژه قیاس و مناظره 
معتزله دربـــارۀ شیوۀ انتخاب حاکم و برخی 

احکام فقهی است.
فاضل هاشمی اضافه می کند: همچنین در 
»اصول کافی« اثر شیخ کلینی که از منابع اصلی 
حدیث شیعه اســت، مطالب و گزارش های 
ــادق)ع( نقل شــده و  زیــادی از امــام جعفر صـ
9۰ نسخۀ ارزشمند از آن در گنجینه موجود 
اســت کــه بیشتر آن هــا مــربــوط بــه کتابت در 

قرون ۱۱تا ۱۴هجری قمری می شود.
کــتــاب ارزشــمــنــد »کشف  وی همچنین بــه 
الُغّمه فی معرفه األئــمــه)ع(« نوشتۀ علی بن 
عیسی اربــلــی بــا مــوضــوع سرگذشت نامه و 
فضایل و مــعــجــزات ائــمــۀ اطـــهـــار)ع( اشـــاره 
کــه ۱۴ نسخۀ خطی و چــاپ سنگی  می کند 
آن در این مجموعه موجود است و قدمت 
آن نسخه ها بــه قــرن هفتم هجری  از  برخی 
بخش  برمی گردد.کارشناس مسئول  قمری 
مخطوطات آستان قدس رضوی با اشــاره به 
بیش از 7۰۰ نسخۀ خطی و چــاپ سنگی در 
آثــاری همچون »احتجاج«،  این مجموعه، از 
»توحید مفّضل«، »اصــول کافی« با موضوع 
امامان شیعه)ع(، صفات آن ها، دالیل امامت 
ایشان و»قصص اإلنبیاء« روایت شده از امام 
جعفر صــادق)ع( و چند اثر دیگر منسوب به 

امام صادق)ع( در این کتابخانه خبر می دهد.
امام  »فال نامۀ  الوصیه«،  »کتاب  همچنین   
ــادق)ع(«، »کــتــاب الــیــوم واللیله«،  ــ جعفر صـ
ــعــلــوم«  »کـــتـــاب عــلــل الـــشـــرایـــع« و »بــحــارال
ــادق)ع( در اخــبــار و  ــ ــام صـ روایـــت شـــده از امـ
حدیث بوده که نسخه هایی از آن ها در مرکز 
نسخ خطی کتابخانه مــرکــزی آســتــان قدس 

رضوی موجود است..

از  مشهد  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
در  پسماند  بهداشتی  و  مهندسی  لندفیل  بزرگترین  افتتاح 

کشور با مساحت 9 هکتار و اعتبار ۱5 میلیارد تومان خبرداد.
افتتاح  مراسم  در  کریمیان  ابوالفضل  جام جم  گزارش  به 
کشور  در  پسماند  بهداشتی  و  مهندسی  لندفیل  بزرگترین 
رییس سازمان محیط زیست،  کالنتری  با حضور عیسی  که 
سید    ، خراسان رضوی  استاندار  معتمدیان  محمدصادق 
احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسالمی، 
محمدرضا کالئی شهردار مشهد، محمدرضا حیدری رییس 
شورای اسالمی شهر مشهد، مهدی یعقوبی معاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد و جمعی از مسئوالن شهری و استانی 
برگزار شد، اظهار کرد: در شهر مشهد روزانه دو هزار تن پسماند 

آلی و بالغ بر ۲۰ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی تولید می شود.
وی افزود: خدا را شاکر هستیم که در برنامه سه سال گذشته 
تالش کردیم به تمامی مراحل از جمله تولید، جمع آوری، انتقال، 

بازیافت و دفن نهایی پسماند توجه جدی داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان 
کرد: در حوزه تولید و جمع آوری پسماند برای اولین بار جمع آوری 
هوشمند به وسیله اپلیکیشن انجام شده است. در بحث 

سامانه هوشمند خاک و ضایعات ساختمانی به گونه ای عمل 
کرده ایم که نیازی نیست افراد به سازمان مراجعه کنند بلکه از 
محل زندگی و کار خود می توانند از خدمات مختلف بهره مند 

شوند.
نیز  پزشکی  پسماند  زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  کریمیان 
همکاری  با  اما  است  پسماند  کننده  تولید  با  مسئولیت 
بین بخشی با محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و قوه 
قضاییه شاهد توسعه کمی و کیفی بسیار خوبی در این حوزه 
هستیم و دستورالعملی برای کل کشور در این زمینه ایجاد 
شده است.وی اضافه کرد: در بخش حمل و مکانیزاسیون، 
برنامه چهارساله نوسازی ناوگان خدمات شهری را به دو سال 
کاهش دادیم یعنی 5۰ شاسی و 7۰ دستگاه کاربری به ناوگان 
افزوده شده است و عمر آن از ۱۶ به ۱۲ سال کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد تصریح 
کرد: در بحث پردازش، خط پردازش هزار تنی را به بهره برداری 
رسانده ایم که در ضلع جنوبی لندفیل درحال فعالیت است. در 
بخش صنایع بازیافت نیز شاهد احداث دومین خط بازیافت با 

ظرفیت ۲5 تن در مشهد هستیم.
کریمیان عنوان کرد: همچنین احداث نیروگاه بیو گازسوز در 

کنار لندفیل نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است و در حال 
حاصر در مرحله انعقاد قرارداد هستیم. تبصره دولت مبنی بر 
خرید برق در کالن شهرها دوبرابر قیمت مصوب باید اجرا شود 
وگرنه این گونه پروژه ها بدون حمایت دولت قابل اجرا نخواهد 
بود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد 
اظهار کرد: مرحله آخر در بحث مدیریت پسماند، دفن است که 
باید به گونه ای انجام شود که کمترین مخاطرات زیست محیطی 

را به همراه داشته باشد. 
مهندسی-  و  بهداشتی  غیر  بهداشتی،  صورت  سه  به  دفن 
در  گذشته  از  بهداشتی  دفن  لذا  می شود  انجام  بهداشتی 
دستور کار قرار داشته و پس از سه سال بازچزخانی شیرآبه برای 
اولین بار در ایران به صورت پایلوت در شهر مشهد اجرا شد و 
امروز توانستیم بزرگترین لندفیل کشور را با همکاری سازمان 
بهره  به  متخصصان  و  جایکا  کشور،  دهیاری های  شهرداری 

برداری برسانیم.
کریمیان بیان کرد: این لندفیل در مساحت ۲9 هکتار است که 
فاز اول آن با مساحت 9 هکتار و اعتبار ۱5 میلیارد تومان امروز 
آماده بهره برداری است و برگ زرینی در حوزه مدیریت پسماند 

است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد خبر داد:

افتتاح بزرگترین لندفیل مهندسی و بهداشتی پسماند کشور در مشهد

گنجینه رضوی میزبان اسناد خطی فقه جعفری
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مــدیــر دفــتــر مــدیــریــت بــحــران و پدافند 
ــرکــــت آب و فـــاضـــالب  ــامــــل شــ ــر عــ ــیـ غـ
خراسان رضوی از ارسال ۲۸ دستگاه مولد 
برق اضطراری برای تامین انرژی چاه های 
 آب شرب روستاهای این استان خبرداد.
بــه گـــزارش جــام جــم »رضـــا یــاقــوتــی نــیــا« با 
ــالل  ــه قــطــع بـــرق و در نتیجه اخ اشــــاره ب
ــزود:  ــد آبــرســانــی بــه مــشــتــرکــان افـ در رونـ
ــدف تامین برق  ــور بــا ه ــرات ــن تــعــداد ژن ای
چاه های آب شــرب،  تحویل شرکت ها ی 
 تبصره دو و وامورهای تابعه شده است.
به گفته وی همزمان با ارســال مولدهای 
بــرق،  مدیریت فشار شبکه و تامین آب 
 تانکری در دستور کــار قــرار گرفته است.
وی در همین رابطه به اعــزام ۱۸ دستگاه 
تانکر ســیــار آبــرســانــی متعلق بــه آبــفــا  به 
مناطق مورد نیاز و اجاره هشت دستگاه 
دیگر اشـــاره کــرد و اظــهــار داشـــت: ۱۰هــزار 
ــرب در قــالــب  ــ ــر مــکــعــب آب ش ــتـ و 9۰مـ
ــاه  م اردیـــبـــهـــشـــت  در  ســـرویـــس   79۸
ــا حــمــل و در  ــ ــت ــ ــال جــــاری بـــه ۱93روس ســ
ــت. ــرار گــرفــتــه اس  اخــتــیــار روســتــائــیــان قــ
وی با بیان این که این میزان آب شرب در 
مقایسه با فروردین گذشته،  هــزار و59۰ 
مترمکعب افزایش نشان می دهد،  پیش 
بینی کرد با توجه به روزهای گرم پیش رو،  
آمار آبرسانی تانکری به روستاها هم سیر 

صعوی داشته باشد.

آبفای  غیرعامل  پدافند  مدیر 
استان خبر داد:

ارســـال 28دســتــگــاه ژنــراتــور 
ــرای تامین بــرق چــاه هــای  بـ
ــرب در خــراســان رضــوی   شـ

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: 
مشارکت در انتخابات مصداق عملی پشتیبانی از آرمان های 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است. 
  حجت االسالم حسین معصومی در دیدار چهره به چهره با 
تنی چند از خانواده شهدا و ایثارگران ضمن ادای احترام به 
مقام شهدا گفت: بخش اعظم مشکالت جامعه ایثارگری در 

عدم اجرای قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی  افزود: 
در تمامی دستگاه های دولتی یک نفر به عنوان مسئول امور 
ایثارگران معرفی شده است که مشکالت ایثارگران را پیگیری 

کند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی 
افزود: انتخابات در یک روز اتفاق می افتد، اما اثر آن سال  ها 

ادامه دارد.
عملی  مصداق  انتخابات  در  مشارکت  کرد:  تاکید  وی 
پشتیبانی از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

است و تحول و نوگرایی در انتخاب درست به وجود می آید.
برای  ایثارگری  جامعه  از  دعوت  ضمن  مسئول  مقام  این 
حضور در انتخابات افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار فرزند 
شاهد و ایثارگر جویای کار هستند، که با تغییر ساختارهای 

جامعه می توان فرصت های شغلی برای این عزیزان ایجاد 
کرد.

علی  محمد  شوشتری،  جعفر  محمد  نیک،  بخشیان  عزیز 
اصغری، مرضیه رضاییان، علی اصغر تنظینی، علی اسماعیلی، 
، غالمرضا محمدی اول،  مجید محمدی، مرضیه عباس پور
پور  احمد  زهرا  انجم،  خسرو  فاطمه  یاوری،  مهدی  محمد 
فدکی، شراره شرفی، حسین صادقی، آمنه حسینی و منصوره 
علیپور از خانواده شهدا، جانبازان وآزادگان مشهدی بودند 
با حجت االسالم معصومی به صورت جداگانه دیدار و  که 

ح کردند. مشکالت خود را مطر
  ، خراسان رضوی  مردم  انقالبی  هویت  سند  است؛  گفتنی 
پرونده ۱7 هزار و  3۱۱ شهید، ۴9 هزار و 9۱۴ جانباز و سه هزار 
و 39۲ آزاده است که به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

عزت بخشیدند./ایثار

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی  :

مشارکت در انتخابات تبلور  پشتیبانی  از آرمان های  نظام است

انسان همواره از طبیعت برای رفع نیازهای 
خود بهره بــرده است اما طی چند قرن اخیر 
خصوصٌا با رشد شهرنشینی پس از انقالب 
صنعتی،  بدلیل استفاده بی رویــه از منابع 
ــار  انـــــــرژی،  مــحــیــط زیـــســـت و طــبــیــعــت دچـ
خسارت هایی در برخی موارد حتی بازگشت 

ناپذیرشده است . 
ایــن امــر سبب شــده اســت کــه سازمان ها 
ــرای ســیــســتــم هــای مــدیــریــت زیست  ــ ــا اج ب
محیطی با هدف کمک به رکن محیط زیستی 
،  یک رویکرد سیستماتیک  توسعه پــایــدار
برگزینند.  محیطی  زیست  مدیریت  بــرای  را 
درحال حاضر شرکت ایران خودرو خراسان 
به عنوان بزرگترین صنعت شــرق کشور با 
جمله  از  فعالیت ها،   گستردگی  به  عنایت 
صنایعی می باشد که رویکرد توجه به توسعه 
پایدار و حفظ محیط زیست در آن از اهمیت 

ویژه ای برخوردار می باشد.
شرکت ایـــران خـــودرو خــراســان در راستای 
توسعه پایدار خود و با بکارگیری تمهیداتی 
به منظور کنترل و کاهش انتشار آالینده های 
هــوای ناشی از فرایندهای تولیدی شرکت، 
ــایــش مــســتــمــر آالیـــنـــده هـــای خـــروجـــی به  پ
آلودگی  کاهش  و  با قوانین  انطباق  منظور 
در قالب  قــراردادهــای خــود اظــهــاری توسط 
محیط  ســازمــان  معتمد  آزمــایــشــگــاه هــای 
زیست و تامین یک دستگاه گاز اناالیزر به 
منظور کنترل مداوم عملکرد سیستم های 
احتراقی را در دستور کار خود قرار داده است.  
اســتــفــاده از نـــاوگـــان حــمــل ونــقــل ریــلــی در 
شرایط  کلیه  تامین  مــحــصــوالت،  جابجائی 
ــنــده هــای  الزم بــه مــنــظــور انـــدازه گـــیـــری آالی
خــروجــی اگــزاســت هــا و تــدویــن شناسنامه 
حاوی مشخصات هر اگزاست،  استفاده از 
کوره های دوستدار محیط زیست با قابلیت 
آالیــنــده هــای خروجی به  از  استفاده مجدد 
عنوان بخشی ازسوخت در راستای کاهش 
سیستم  از  استفاده  خروجی،   آلودگی های 
گرماتابشی در سالن های تولیدی به منظور 
کاهش مصرف سوخت )کاهش 5۰%مصرف 
انرژی(و آلودگی هوا،  اورهال نمودن دیگهای 

باال  جهت  بویلرها  مشعل  تنظیم  و  آبــگــرم 
بــردن راندمان دیگ و کاهش مصرف گاز و 
آالینده های محیط زیست،  تعریف حد معیار 
از  آالینده های هوا 7۰% کمتر  داخلی انتشار 
تعریف  و  قانونی  الزامات  حــدود معیارهای 
براساس  عملکرد  مدیریت  شــاخــص هــای 
استاندارد  ISO۱۴۰3۱  از مهمترین اقدامات 
ــوزه کاهش  ایــــران خــــودرو خـــراســـان در حــ

آالینده های هوا است.
نقاطی  در  مخصوصا  آب  ــی  ــودگ آل مسئله 
کــه منابع آبــی آن مــحــدود اســت از اهمیت 
ویــژه ای برخوردار است و باید در این نقاط، 
از موجودی آبها، نه تنها حداکثر استفاده به 
منظور پیشرفت های اجتماعیـ  کشاورزی و 
صنعتی به عمل آید، بلکه بطرق گوناگون از 

آلوده ساختن این آبها ممانعت شود.
درهمین راستا و با توجه به موقعیت شرکت 
ــودرو خــراســان در منطقه بینالود  ــران خـ ایـ
و فقر منابع آبــی منطقه،  با احــداث تصفیه 
آب  تصفیه  فرایند  جدیدترین  و  بــروز  خانه  
 Membrane Bio((   ) غشایی  بــیــوراکــتــور   (
صفر  ــز  دورریـ و  پساب  بازیافت  و   Reactor
صنعتی  مــصــارف  ــرای  ب  )Zero Discharge(
بهره وری از منابع آبی را تا حد ممکن افزایش 

داده است.
این شرکت در ســال۱39۴ درسالن رنگ به 
منظورکاهش مصرف منابع،  اقدام به اجرای 
ح هــا و پــروژه هــایــی در راســتــای کاهش  طــر
مصرف آب در فرایند رنگ آمیزی خود نمود 
که ماحصل این اقدامات مصرف آب از ۲/۴ 
به ۱/7 مترمکعب به ازای هر خودرو کاهش 
ح های ابخیزداری به  یافته اســت.  اجــرای طر
منظور کنترل روان آب هــا در سطح شرکت 
ــداوم نتایج  و تــعــریــف شــاخــص و پــایــش مــ
مدیریت  منظور  به  شاخص ها  اندازه گیری 
عملکرد بــراســاس اســتــانــدارد  ISO۱۴۰3۱ از 
دیگر اقدامات این شرکت در حوزه استفاده 

بهینه از منابع آبی بوده است.
ــش و بـــرکـــت، در  ــ خـــاک بـــه عـــنـــوان مــهــد زای
از اهمیت بسزایی برخوردار  ایرانی  فرهنگ 
ــودرو خــراســان به  ــ ــران خ ــ اســـت. شــرکــت ای

غ از  ــار مــنــظــور ممانعت از آلــودگــی خـــاک فـ
هزینه هایی که به شرکت تحمیل می نمود 
اقــدامــات شــایــســتــه ای انــجــام داده اســت. 
بــارزتــریــن آن خرید و تجهیز سالن رنــگ به 
ربات های پاشش بود که اجــرای این پروژه 
عالوه بر کاهش ۴۰درصدی تولید لجن رنگ، 
افزایش کیفیت محصوالت را در پی داشته 

است.
بکارگیری سیستم های پیشرفته در تزریق 
مرتبط  ــای  ح ه ــر ط ــرای  اجــ شیمیایی،  ــواد  مـ
تولیدی،  پسماندهای  مــبــدأ  از  تفکیک  بــا 
کاهش  منظور  بــه  پــرس  فیلتر  از  استفاده 
ــای ویـــــــژه،  شــنــاســایــی  ــده ــان ــم ــس ــم پ ــج ح
ــواع پسماند و کـــدگـــذاری آنــهــا بــراســاس  ــ ان
ــامــه شناسه  ــیــن ن ئ ــازل و آ ــ کــنــوانــســیــون ب
گذاری پسماندها، بهبود فرایند بسته بندی 
قطعات و مواد اولیه در راستای بازچرخش 
ــرارداد  ــ و کــاهــش تــولــیــد پــســمــانــد و عــقــد ق
باشرکت ها ی معتبر و ذی صالح  به منظور 
دفــع پسماندهای ویـــژه از دیــگــر اقــدامــات 
ایـــران خـــودرو خــراســان در ســال هــای اخیر 
بوده است. پس از جنگ جهانی دوم توجه 
یا در  یافته و  از کشورهای توسعه  بسیاری 
حال توسعه عمدتا به فرآیند صنعتی شدن 
معطوف شد و انــرژی به عنوان اصلی ترین 
جوامع  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  عامل 
ح گردید، از این رو مصرف انرژی  انسانی مطر
توجه  کــانــون  گلخانه ای  گــازهــای  انتشار  و  

بین المللی قرار گرفت  که در حال حاضر نیز 
تبدیل به یکی از نگرانی های عمده و اساسی 
و هــشــدارهــای جهانی شــده اســت. در این 
مقوله نیز ایــران خــودرو خراسان با استقرار 
ــذ گــواهــی نــامــه اســـتـــانـــدارد سیستم  و اخـ
تعیین  و    5۰۰۰۱:۲۰۱۸  ISOــرژی ــ انـ مــدیــریــت 
اهداف کالن و خرد به منظور بهبود عملکرد 
مدیریتی مصرف حاملهای انــرژی اقــدام به 
انــدازه گیری و پایش شاخص های عملکرد 

انرژی خود به صورت ماهانه نموده است.
ــالوه بر  ــ ــودرو خـــراســـان ع ــ ــران خـ ــ شــرکــت ایـ
اقــدامــات عملی فــوق بــراســاس خــط مشی 
اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در  خــود 
و تشریک مساعی در حفظ محیط زیست،  
اقدام به استقرار و اخذ گواهی نامه استاندارد 
 ISOســیــســتــم مـــدیـــریـــت مــحــیــط زیـــســـت
۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ در سال  ۱39۴  نموده است.  عالوه 
بر این با اجرای برنامه های متنوعی در حوزه 
کارکنان اقــدام به فرهنگ ســازی و آشنایی 
کارکنان خود با ضرورت حفظ محیط زیست 

نموده است.
ــرورش آهـــوی ایــرانــی در  مــرکــز نــگــهــداری و پـ
شرکت ایران خودرو خراسان با هدف حفظ،  
ارزشمند  گونه های  از  نگهداری  و  مراقبت 
ــت آهـــوی  ــی ــح ــا ارج حــیــات وحــــش ایـــــران بـ
ایرانی به عنوان نماد استان خراسان یکی 
از مهم ترین دســتــاوردهــای ایــن شرکت در 

حوزه محیط زیست بوده است.

سفر استاندار و مدیر عامل 
آبــفــای خـــراســـان رضـــوی به 

جوین

آبفاب  شرکت  مدیرعامل   و  استاندار 
جوین  شهرستان  به  خراسان رضوی 

سفر کردند. 
  در این سفر و طی جلسه ای با حضور  
مدیران دستگاه های اجرایی،  مشکالت  
شهرستان جوین بررسی و  سیدابراهیم 
آبفا استان،  نسبت  علوی مدیر عامل 
به رفع برخی مشکالت بخش های آب و 

فاضالب شهرستان قول پیگیری داد. 

یست محیطی ایران خودرو خراسان به عنوان صنعت سبز کشور اقدامات ز


