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اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر استانخراسانرضوی

خبر
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسان رضوی خبر داد:

دی ـ ـ ــدار بـ ــا والـ ــدیـ ــن چند
شـهـیــد در اول ــوی ــت طــرح
سپاس

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسان رضوی گفت :طرح سپاس با
هدف شناسایی مشکالت ایثارگران
انجام میشود و دیدار با والدین چند
شهیدی در اولویت این دیدارها قرار
دارد.
به گزارش جامجم حجتاالسالم حسین
معصومی در راستای تکریم ایثارگران
به دیدار با خدیجه خاتون فرید مادر
شهیدان «حسین ،صفرعلی و حسن
سلطانی» ،خدیجه تقوی یزدی مادر
شهیدان «مجید ،حمیدرضا مختارزاده»
و جانباز  30درصد سرافراز «علی ترابی»
رفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدا و جامعه ایثارگری گفت :اجرای
طرح سپاس ،دیدار با خانواده شهدا،
جانبازان و آزادگان است که در تمامی
شهرستانهای خراسان رضوی انجام
میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
خراسان رضوی افزود :هدف از برگزاری
این دیدارها ایجاد فرصت برای خانواده
شهدا و ایثارگران است ،که مشکالت
ایثارگران بدون مراجعه به بنیاد
شناسایی و پیگیری شود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در
بنیاد استان افزود :در این دیدارها،
اولویت با جانبازان 70درصد و والدین
چند شهیدی است که در هفته به
صورت تخصصی ،یک روز دیدار با جامعه
ایثارگری تعلق دارد.
وی تاکید کرد :بنیاد شهید و امور
ایثارگران جز اداراتی است که رابطه
معکوس بین ارباب رجوع و کارمند
انجام میشود ،مسئوالن به دیدار
جامعه هدف میروند ،تا مشکالت آنان
را پیگیری کنند .در این دیدارها صدیقه
خدیوی معاون تعاون ،طوریان رئیس
دفتر مدیرکل و روابط عمومی بنیاد
خراسان رضوی ،جعفری سرپرست
بنیاد منطقه یک و حجت االسالم ملکی
رئیس بنیاد منطقه دو مشهد مقدس
نیز حضور داشتند .گفتنی است؛ سند
افتخار مردم مشهد الرضا پرونده هشت
هزار و  673شهید 27 ،هزار جانباز و یک
هزار و  937آزاده است که در پاسداشت
آرمانهای انقالب ایثار و فداکاری کردند.

دیدار معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با نویسنده نیشابوری
در ادامه دیدارهای معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ
وارشاداسالمی با نخبگان فرهنگی این هفته استاد علی
سلطانیاننویسندهوشاعر نیشابوریمیهماناینمعاونتبود.
به گزارش جامجم افشین تحفه گر دراین دیدار از مقام شامخ
بزرگان و فرهیختگان و نام آوران نیشابور تجلیل به عمل آورد

و گفت :وجود ارزشمند عطار ،خیام ،کمال الملک ...در این
شهرستان،نیشابوررابهگذرگاهفرهنگیارزشمندیتبدیلنموده
کهبرایتهذیبوجالبخشیدنروحوجانوبهرهمندیاز هیمنه
تربیتیآنعبور از اینگذرگاهضروریمینماید.
ب نموده و
علی سلطانیان از سال  1390اقدام به جمعآوری کتا 

کتابهارادر قالب کتابخانهایدر انتهایمغازهیخودبرایعموم
عالقمنداننگهداریوبهمردمفرهنگدوستوکتابخوانعرضه
عناوین خوشه
میکند و ایشان سه جلد کتاب نیز تالیف و با
ِ
خوشهتاخرمن،مردان آسمانیوبوستانجوانمردانراروان هبازار
نشرکردهاست.

سیاست راهبردی شرکت آب و فاضالب مشهد؛

بهره گیری از توان بومی متخصصان داخلی در سیستمهای آب شهری
مریم خزاعی
مدیر عاملشرکت آبوفاضالبمشهد در
گفتگو با خبرنگار جام جم خراسان رضوی
روزنامهنگار
میگوید:بهرهگیریاز توانبومیمهندسان
و متخصصان داخلی در توسعه و بهره برداری سامانههای
آبرسانیاز سیاستهایراهبردیشرکتآبوفاضالبمشهد
است و نمونه آن بومی سازی سیستمهای کنترل و مانیتور از
راه دور (تله متری) در سیستم آبرسانی میباشد که ضمن
پاسخگویی به نیاز بهره برداری سیستم و کاهش زمان اجرا،
صرفه جویی ریالی را نیز بهمراه داشته است .
به گفته حسین اسماعیلیان در حال حاضر عمده چاههای
آب شرب و بخشی از سیستم آبرسانی شهر مشهد مجهز
به این سیستم تله متری بومی بوده که محصول همکاری
کارشناسان این شرکت و شرکتهای دانش بنیان میباشد.
ویمیافزاید:سیستمهایسختافزاریونرمافزاریتلهمتری
کامال وارداتی بود که جدای از مشکالت واردات
در صنعت آب ً
کاالها و بحث قیمت باالی آن ،به دلیل امنیت سیستمهای
سختافزاری و نر م افزاری موجب شد که علیرغم چالشهای
فراوان در حوزه تولید با توان متخصصان داخلی عمده
این سیستمها را بومی کنیم و هم اکنون شاهد تولید این
محصوالت با هزینهای معادل  30درصد قیمت تمام شده
نمونهخارجیبا کیفیتیمناسبهستیم.
وی با اشاره به اینکه مشهد و خراسان رضوی قطب علمی
شرقکشور محسوبمیشودواز ظرفیتهایقویتخصصی،
دانشگاهی و دانشبنیان برخوردار است اضافه میکند :برابر
ارزیابیهای متعددی که از طرف وزارت نیرو صورت پذیرفته در
چندسالاخیر آبفایمشهدموفقبهکسبرتبهاولپژوهش
و فناوری شده و برترین عملکرد را در میان تمامی شرکتهای
آب و فاضالب داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد با بیان اینکه
ارتباط بسیار تنگانگی با تمامی دانشگاههای مشهد از
جمله دانشگاه فردوسی ،پارک علم و فناوری و شرکتهای
دانشبنیان داریم ،خاطرنشان میکند :یکی از کارهای
بزرگی که تاکنون انجام گرفته اجرای طرح مدیریت فناورانه و
حمایت از شرکتهای دانشبنیان بوده که در این خصوص
آئیننام ه مدیریت فناوری تدوین شده است و این شرکت
همکاریهای گستردهای طی سالهای اخیر با مجموعههای
دانشبنیانداشتهاست.
اسماعیلیان تصریح میکند :انعقاد قرارداد با شرکتهای
دانشبنیان را در قالب  ۳قرارداد خرید ایده و اختراع ،ساخت
محصول و خرید خدمات فناورانه و محصول داشتهایم،
ضمناینکهحمایتاز مخترعانوشرکتهایدانشبنیانرا
در  ۸قالبحمایتاز محصول،توسعهمحصول،ارائهخدمات
مشاورهای در جهت تکمیل و اصالح ایده ،صدور تاییدههای
الزم جهت اخذ مجوزها ،دعوت از شرکتهای دانشبنیان

در نمایشگاههای صنعت آب ،ساخت محصول متناسب با
نیاز صنعت آب و فاضالب ،خرید محصول داخلی در راستای
حمایت از تولیدکننده ایرانی و تامین هزینههای ساخت
پایلوتهای آزمایشگاهی و پاراکلینیک نیمهصنعتی کارگاهی
و دانشگاهی از دیگر این اقدامات است.
وی بیان میکند :ساالنه  ۳تا  ۴اقدام فناورانه مورد حمایت
شرکت آب و فاضالب مشهد قرار میگیرد و طی  ۴سال اخیر
از  ۳۲طرح فناورانه در قالب ۱۹قرارداد جداگانه حمایت کردیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد با ذکر این نکته
که یکی از اقدامات در حال انجام ،هوشمندسازی شبکه
ب شرب شهر مشهد به کمک هوش مصنوعی و تامین
آ 
تجهیزات مربوطه در این خصوص بوده است ،تاکید کرد :در
همین رابطه قراردادی با یکی از شرکتهای دانشبنیان به
امضاء رساندهایم که طرح آن در سطح کشور ارائه شده و به
الگویی مثبت برای تمامی نقاط کشور جهت استفاده و اجرا
تبدیل خواهد شد .اسماعیلیان اضافه کرد :یکی از مشکالت
موجود در بحث کیفیت آب برخی از چاههایی بود که در حال از
دست دادن آنها به دلیل کاهش کیفیت بودیم ،اما با حمایت
صورت گرفته از طراحان طر حهای فناورانه روش جدیدی
برای رفع مشکالت آبی این چاهه ا به کار گرفته شد و در این
خصوص از روشهای نوین برای حفظ منابع آبی زیرزمینی
بهرهمند شدیم .وی ادامه داد :روشهای نوین تصفیه
آبهای سطحی از جمله دستیابی به فیلترهای سرامیکی از
دیگر اقدامات شاخصی بود که انجام شد ،ضمن اینکه در
بحث تکنولوژیهای صنعت آب حمایتهای الزم را از فعاالن
این صنعت داشتیم تا مناسبترین اقدامات در راستای
مقابله با خوردگیها و فرسودگیها صورت گیرد.وی با بیان
اینکه بحث مدیریت منابع آبی در خصوص آبیاری فضای سبز
با همکاری شرکتهای آب منطقهای خراسان رضوی و آب
و فاضالب مشهد و شهرداری مشهد بهطور ویژه در دستور
کار قرار گرفته است ،خاطرنشان میکند :همواره معتقدیم
که فضای سبز هر شهر گلوگاه تنفسی آن شهر است و در
ن شهری مثل مشهد که در معرض آلودگیهای زیست
کال 
محیطی قرار دارد داشتن یک فضای سبز خوب و با کمترین
میزان آب مصرفی امری الزم و ضروری میباشد .اسماعیلیان

تاکید میکند :در شهر مشهد میزان مصارف فضای سبزی که
از طریق آب شرب شهری آبیاری میشود به حداقل رسیده
استومعتقدیم کهبهاینموضوعبایدبیشاز پیشاز سوی
تمامیمجموعههایمتولیپرداختهشود.
وی با بیان توضیحاتی در خصوص پروژه حضرت نبی اکرم (ص)
 ،گفت :پروژه حضرت نبیاکرم (ص) با  ۳هدف رفع نواسانات
فشار و تعدیل فشار شبکه آب شرب ،افزایش ظرفیت
تولید با استفاده از ظرفیت اصلی چاهها و عدم تفاوت در
استانداردسازی آب شرب اجرا شده است ،با اجرای این پروژه
ب چاهها ب ه صورت مستقیم به شبکه وارد نمیشود و آب
آ 
شرب جمعآوری شده به سمت مخازن میرود تا با نسبت
یکسانیدر شبکهتوزیعقرار بگیرندوهمسانسازی کیفیتو
فشار آب را شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد در ادامه میگوید:
در  ۲سال اخیر ظرفیت تامین آب از محل چاهها از حدود ۵۶۰۰
لیتر بر ثانیه به حدود  ۷هزار لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرده
است که رشد قابل توجهی را در ظرفیت تامین آب به همراه
داشته است و نتیجه آن منجر به عدم قطع و جیرهبندی آب در
تابستانگذشتهبودهاست.مدیرعاملشرکت آبوفاضالب
مشهد میگوید :در تابستان سال گذشته بازگشایی مراکز
اقامتی را نداشتیم و شاهد حجم باالی زائران داخلی و خارجی
نبودیم ،اما امسال با توجه حضور باالی زائران افزایش  ۱۰تا
 ۱۵درصدی میزان آب مصرفی را به نسبت مدت مشابه سال
قبل شاهد بودیم .اسماعیلیان با تاکید بر اینکه در تابستان
امسال با اوج گرمای شدید مواجه شدیم ،گفت :این تابستان
تفاوت زیادی با تابستانهای سالهای قبل داشت ،وقتی
دمای هوا در ساعت  ۱۰شب  ۳۷درجه سانتیگراد باشد میزان
مصرف آب ب ه دلیل شرایط آب و هوایی نرمال نیست و تفاوت
بسیاری با زمانهای عادی در این ساعت از شبانهروز دارد و
یکی از وسایل برقی پرمصرف این روزها که همان کولرهای
آبی بوده ،عددی معادل ۶۰۰لیتر آب را در شبانه روز میبلعد ،که
معادل میزان آب مصرفی روزانه کل خانوار و حتی بیشتر از آن
است .وی میافزاید :گرمای شدید هوا افزایش قابل میزان آب
مصرفیدر نوشیدنیهاواستحمامهارابههمراهداشتهاست،
اما خوشبختانه به لطف الهی و عنایات حضرت امام رضا (ع) که
صاحب اصلی شهر ،استان و کشور ما هستند کوچکترین
مشکلی در بحث آب در مشهد بهوجود نیامد.وی میافزاید
 :در آخرین برآوردهای صورت گرفته نشان داده شده که ۷۵
درصد آبشربمصرفیشهر مشهدمربوطبهمصارفخانگی
و ۲۵درصد مصارف دیگر مثل تجاری و صنعتی بوده است
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهدافزوددر صورتتداوم
خشکسالی مشابه سال آبی گذشته شرایط ناپایداری برای
تامین آبخواهیمداشتوالزماستشهروندان گرامیبیش
از گذشته به رعایت مصرف صحیح آب توجه داشته باشند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صمت خراســان رضوی :

صاحبان معادن ازمعافیت 10درصدی حقوق دولتی برخوردارمیشوند
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت
خراسان رضوی خبر داد :بر اساس قوانین معادن و رفع
موانع تولید ،بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای
کاربردی با مراکز آموزش عالی وپژوهشی انعقاد قرارداد
نمایند هر سال تا 10درصد (تا50میلیاردریال) از حقوق
دولتی معاف خواهندشد.
به گزارش جامجم محمد توکلی افزود :بر اساس تبصره
 10الحاقی ماده  14قانون معادن موضوع بندالف ماده
 35قانون رفع موانع تولیدرقابتپذیر ارتقای نظام مالی

کشوربهره برداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی
به منظور ارتقای بهرهوری ،فناوری ،بهینه سازی مصرف
انرژی یا تولیدعلم در حوزه معدن و فرآوری موادمعدنی با
تایید وزارت صمت اقدام به انعقاد قرارداد با مراکز آموزش
عالی و پژوهشی میکنند تا ( %10حداکثر تا  50میلیارد ریال در
هر سال) از پرداخت حقوق دولتی معاف میگردند.
محمد توکلی بابیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره قانونی
یادشده به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است گفت:
فعاالن بخش معدن میتوانند جهت اطالع از ضوابط

پذیرش و فرایند بررسی طر حها وچارچوب قرارداد به پایگاه
اطالعرسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت مراجعه نمایند.
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اجرای نمایش «گره» در نیشابور
نمایش گره به نویسندگی مبینا عین آبادی و کارگردانی
محسن مسعودی فر هنرمندان خوش ذوق نیشابور در تاالر
ادیب اداره فرهنگ وارشاد اسالمی نیشابور به روی صحنه
رفت.
به گزارش جامجم این نمایش به تهیهکنندگی آموزشگاه

هنرهای نمایشی مسعودی فر و با بازیگری مبینا عین آبادی
و همکاری عوامل این نمایش تیزر پوریا رضایی ،گریم مرضیه
متقی نژاد ،تدوین علی پیکار ،مدیرصحنه شادی امینی،
طراح لباس متینا اسالمی ،آهنگساز و مشاور کارگردان
مهدی نجفی ،دستیار کارگردان احسان اتابکی ،سرپرست

محمدقاسم بنائیان ،طراح صحنه پرنیان مسعودی فر ،اجرای
موسیقی ستاره سهیلی ،مدیرهماهنگی رضا ثنایی و پوستر
بهنام بهلگردی اجرا خواهد شد.این نمایش  ۱۲لغایت ۲۲
آبان تاالر ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور واقع در
خیابان شهیدجعفری(راه آهن) به روی صحنه میرود.

اقتصادی
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گذری بر تاریخ و ارزش معماری یک اثر تاریخی:

رئــی ــس جــمــعــیــت هـ ــال احــمــر
شهرستان:

گنبداهللوردیخانبناییبیبدیلدر جهاناسالم

سقف
گنبد اهلل وردیخان نه از بیرون که زیر
ِ
حرم هم ،رنگینکمانی از رنگها و نورها را درهم
تنیده و بهشتی ساخته از کاشی و نقش ،که به
گفته کارشناسان نظیرش را در معماری جهان
اسالمکمتر میتواندید.
در سطرهای بعدی نقبی زدهایم بر تاریخ
ساخت و ارزش میراثی و معماری این رواق و
گنبدبهیادگار ماندهاز دورهصفوی.
اهللوردیخان کهبود؟
روایت است که«اهلل وردی» جوانی ارمنی
تبار از گرجستان بوده که به اسارت رفته و
به غالمی فروخته میشود و پیوسته او را از
خانه صاحبی به صاحب دیگری میبرند اما در
نهایت سرانجام به خدمت شاه طهماسب
اول در میآید و در ردیف غالمان او قرار میگیرد،
مسلمان شده و چون جوانی صدیق ،فداکار و
عاقل بوده ،به مرتبه ریاست و سرداری غالمان
خاصشاهارتقاءمقامپیدامیکند.
در سطرهای بعدی نقبی زدهایم بر تاریخ
ساخت و ارزش میراثی و معماری این رواق و
گنبدبهیادگار ماندهاز دورهصفوی.
زیباییهای بصری و ارزش معماری رواق و
گنبداهللوردیخان
«عزیزاهلل عطاردی» نیز شرحی از معماری این
بنا در پژوهشهای خود آورده و آن را یکی از
باشکوهترین و زیباترین ابنیه آستان قدس
رضوی توصیف کرده است« :شکل این بنا
هشت گوش است و سقف بسیار مجلل و
باشکوهی دارد که بینندگان را به طرف خود

جذب میکند .کاشیهای رنگارنگ دارای
خطوطونقوشزیباودلفریب،در کمالظرافت
واستادیساختهشدهکهنظیر آندر عالمکمتر
دیده میشود و از نفایس آثار هنری است .در
اینگنبدباشکوهمجلل،هشتصفهدر پایین
و هشت صفه در باال به صورت غرفه ساخته
شدهکهدر داخلهرکدامکتیبهاینقشخورده
است .در زیر گنبد باالی غرفهها نیز کتیبهای
بسیار زیباباخطثلثنوشتهشدهودر آنسوره
مبارکهجمعهوسورهتوحیدراحککردهاندودر
صفهای که از آنجا به رواق دارالضیافه میرود با
خط نستعلیق روی کاشیهای معرق این چند
بیت را نوشتهاند« :خوش بنایی است این بنا
کهزند/فرشاوتکیهبر فراز فلک/تاکندرفعت
نظر بنهاد /از مه و مهر و نه فلک عینک /چون
بود در جوار روضه شاه /خردم گفت کامده بی
شک /سال تاریخ آن خجسته مقام /کعبه
خلقوسجدهگاهملک».
کثیراالضالعی که گنبداهللوردیخانراممتاز
کردهاست
«مهدیاشراقی»کهبر رویکاشیکاریگنبداهلل
وردیخان پژوهش کرده ،درباره معماری آن
چنین توضیح میدهد« :این بنا که همزمان با
خ لطفاهلل» در اصفهان ساخته
مسجد «شی 
شده کار امیر معمار اهل اصفهان است که
طرح آن بهصورت کثیراالضالع اجرا شده و این
یکی از دالیلی است که بنا را نسبت به دیگر
ابنیه موجود در حرم ممتاز میکند ».او در ادامه
میگوید« :نمای خارجی صفه جنوب شرقی

رواق که در دارالضیافه واقع است ،درگذشته
سردریبزرگداشتهکهمحلورودبهرواقبوده
کامال مقرنسکاری شده و از
است .این بخش ً
یادگارهای هنرمندان پیشین و همزمان با
ساختبنایاصلیدر عهدصفویپاگرفتهکهبه
نرضا(ع)معروفبودهاست.سقفخارجی
ایوا 
رواقنیز برایاستحکامومحافظتباقطعاتو
خشتهای مسی پوشیده شده و بهصورت
گنبدی درآمده تا از نفوذ باران و رطوبت در
امان باشد ».ناگفته نماند که در سال 1259
هجری قمری یعنی در زمان محمدشاه قاجار،
استادیمشهدیبهناممحمدتقیکاشیساز،
قسمتهایی از این رواق را که گویا آسیب
دیده بوده ،تعمیر میکند .عالوه بر آن قطعاتی
از کاشیهای معرق مقرنس سقف گنبد بر اثر
مرور زمان و حوادث طبیعی ریخته بوده ،به
در این
ویژه که از سال  1315تا  1324خورشیدی ِ
رواقودارالضیافهرابستهبودندوهمینسبب
بیتوجهی و تخریب معماری در این بخش
شده بوده است .تا این که دستور مرمت آن
به وسیله چند استاد ماهر معرقکار اجرایی
میشود و چون صنعت کاشیسازی به تکامل
کنونی نرسیده بود ،بیش از ده سال به طول
میکشد تا اساتید آن دوره بتوانند کاشیهایی
آسیبدیده را با همان نقش و کیفیت اولیه
بازسازیکنند.هشتیهاییکهنمادعرشالهی
هستند.اشراقیدر پژوهشخوددرباره گنبدو
معماریهشتیآننیز شرحیمفصلارائهکرده
است«:گنبدیکیاز مهمتریننمادهایعرفانی
جهاناسالماستونهتنهادر فرهنگاسالمی
که در تمامی فرهنگها نماد کرویت و دایره
است که زیباترین و کاملترین اشکال است
و کمال را تداعی میکند .گنبد نماد آسمان و
مقصد عروج انسان است ،پوستهای محدب
که با نگاه نرم ،با انسان مخلص و با ایمان
همنوا گشته ،بستر سلوک روحانی و عرفانی او
را فراهم کند .معمار با آگاهی از اینکه خورشید
و آسمان به مثابه برترین جلوههای قدرت
خداوندیاند ،کوشیده است این مضامین،
مفاهیم و استعارههای متعالی و عرفانی را با
زبانیاستعالییدر هنر اینبنانشاندهد».
به گفته این پژوهشگر ،فرم معماری هشتی
صرفا یک روش ساخت نیست تا معماران
ً

بتوانند گنبد را به قاعدهای مربع استوار سازند
بلکهدر اصل،کنایهاز عرشالهیاستکهطبق
احادیث هشت َم َلک آن را حمل میکنند .از
ُبعد نمادین نیز ،هشتی همواره بعد یا قبل از
یک فضای نیمه باز قرار میگیرد و این مفهوم
یعنی جدایی انسان از محیط بیرون و تمرکز
وی در فضای درون .ترکیبی هنری که به آدمی
این فرصت را میدهد تا با تمرکز حواس و
فراغت از برون تنها به خدا فکر کند و به نیایش
با او بپردازد.اشراقی در ادامه یادآور میشود که
استفادهاز اشکالهشتضلعی،سوایاینکه
برگرفته از رعایت اصل سلسله مراتب که یک
اصلاساسیدر مکتبمعماریاصفهاناست
و در اواسط و اواخر دوره صفوی به وفور دیده
میشود ،تأکید بر عدد هشت ،بهعنوان یک
عدد مقدس در ایران است .بر همین اساس
نیز ،هشتبهشت ،هشت مرتبه بهشت یا
در هشتم،
هشت در بهشت که در عرفان( ِ
در توبه و همیشه باز است) و اقلیم هشتم(
اقلیمی که فرشته ما را بدان هدایت میکند)
همه نمادهایی هستند که در معماری این
بنا به کار گرفته شده است .هشت همچنین
عددبهشتبازیافتهاست.روایتاستدر روز
هشتمانساننویناز برکتفیضالهی آفریده
میشود و چون نخستین عدد مکعب است،
آنرامظهر اتحادنیز تلقیمیکنند.
پرنده،گیاهوترکیبایننقشبر کاشیها
اما نقوش به کار گرفته شده در کاشیکاری این
اثر گرانسنگ هنری موضوع دیگریست که در
معماری بنا مورد توجه است .نقوش حیوانی
ترکیب اصلی نگارههای نقش خورده بر
و گیاه،
ِ
دیوارهای رواق اهلل وردیخان است .بیشترین
تعداد نقوش حیوانی نیز به ترتیب در سقف،
سردر قدیمی از دارالضیافه ،شرق و شمال بنا
دیدهمیشود.
بیشترین نقش هم مربوط به پرنده است
زیرا در عرفان اسالمی هر موجود بالدار نشان
معنویت و نماد روح انسان است .الزم به
توضیح است که در هیچکجای این نگارهها
نشانی از انسان مشاهده نمیشود و این
برگرفته از نظریه ممنوعیت تصویرسازی
پیکرها در هنر اسالمی است .به این معنی که
مصور کردنموجوداتزندهدر آنحراماست.

اه ـ ــدای هــشــت دســتــگــاه
اکسیژنساز بهبانکامانات
پزشکیهاللاحمرگناباد

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان
گناباد از اهدای هشت دستگاه اکسیژن
س ــاز تــوســط خــیــریــن بــه بــانــک امــانــات
تجهیزات پزشکی ایــن شهرستان خبر
داد.
به گزارش جامجم نرگس افــرادی رئیس
جمعیت ه ــال احــمــر اظــهــار داش ــت:
خــیــران نیکوکار گــنــابــادی آقــایــان سید
محمد ذبیحی شــهــری و امــیــر مسعود
اس ــم ــاع ــیـ ـلزاده ب ــا مــشــارکــت جامعه
ن ــی ــک ــوک ــاری ابـ ـ ـ ــرار ه ــش ــت دســتــگــاه
اکــســیــژنســاز مـ ــورد نــیــاز بــیــمــاران بی
بضاعت را به ارزش بالغ بر یک میلیارد و
 710میلیون ریــال به بانک امانات هالل
احمر گناباد اهدا کردند.
وی ضمن تقدیر از اقــدام خداپسندانه
خیرین نیکوکار ،گفت :تجهیزات اهدایی
خیران بر اســاس نــوع وسیله کدگذاری
و در ایــن بانک نــگــهــداری مـیشــود و به
صورت امانت در اختیار بیماران نیازمند
قرار میگیرد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان
گناباد بــا اش ــاره بــه ایـنکــه بانک امانات
تــجــهــیــزات پــزشــکــی در راســتــای تحقق
اهــداف بشر دوستانه هــال احمر و به
منظور رفــع آالم آسیب دیدگان و کمک
به امر بهبود و سالمت بیماران نیازمند
راه ان ــدازی شــده اســت ،گفت :خیرین و
نــیــکــوکــاران مـیتــوانــنــد تجهیزاتی چون
تخت بیمارستانی ،ویلچر ،عصا ،واکــر،
ساکشن ،مانومتر ،کپسول اکسیژن و
… را به بانک امانات جمعیت هالل احمر
شهرستانگنابادتحویلنمایند.

مقابله با بیماری نیوکاسل با ایمنسازی طیور بومی
ایمنسازیرایگانطیور بومیخراسانرضویعلیهبیماری
نیوکاسلآغاز شد.
به گزارش جامجم خراسان رضوی  ،رئیس اداره بهداشت و
مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی استانآغاز
ایمنسازیرایگانطیور بومیخراسانرضویعلیهبیماری
نیوکاسل خراسان رضوی گفت :در این عملیات که در
سراسر استان اجرا خواهد شد بیش از یک میلیون و ۸۰۰
هزار قطعه طیور بومی روستاهای استان علیه بیماری
نیوکاسلبهصورترایگانواکسینهخواهندشد.
شهرام شرقی افزود :بیماری نیوکاسل از نوع بیماریهای

واگیردار ویروسی طیور است و در صورت بروز ،خساراتی،
چون تلفات ،کاهش رشد و کاهش تولید تخم مر غ را در
گلههایصنعتیوبومیبر جایخواهدگذاشت.
وی گفت :امکان گردش ویروس عامل این بیماری در
بین طیور بومی و صنعتی وجود دارد و باعث ماندگاری
ویروس فعال در جمعیت پرندگان منطقه میشود که
واکسیناسیون یکی از راههای اصلی پیشگیری از بروز
بیماریوکمکردنودفعویروساز پرندگانبیمار است.
عالیم بیماری نیوکاسل به سه شکل گوارشی با عالیم زخم
در دستگاه گوارش و اسهال بیشتر به رنگ سبز ،عصبی با

عالیمافتادگیبالها،خوابآلودگی،گوشهگیری،کمتحرکی
و پیچش گردن و تنفسی با عالیم صداهای غیرطبیعی
تنفسیوسختیدر تنفسخودرانشانمیدهد.
از تمامی پرورش دهندگان طیور سنتی و صنعتی خراسان
رضوی خواسته شده است در صورت مشاهده عالیم
یادشده مراتب را با سامانه پیامک  ۳۰۰۰۰۱۵۱۲در میان
بگذارند ۱۰.درصدجمعیتدامکشور بهظرفیت ۱۵میلیون
راس متعلق به خراسان رضوی است .ساالنه  ۷۶هزار تن
گوشت قرمز ۱۵۳ ،هزار تن گوشت سفید و  ۱۴۰هزار تن
تخممر غ در این استان تولید میشود .استان  ۶میلیون و

۸۷۰هزار نفریخراسانرضویدر تولیدگوشتقرمز،گوشت
سفید و تخممر غ رتبههای نخست تا سوم کشور را به خود
اختصاصدادهاست.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان خراسان رضوی :مریم خزاعی
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معاون شهردار مشهد خبرداد؛

کاشت گیاه جارو در حاشیه کشف رود

استاندار خراسانرضویمطرحکرد؛

آمــادگــی بــرای مواجهه با
پ ـیــک اح ـت ـمــالــی ششم
کرونا

استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید
بر فعال شدن همه ظرفیتها از جمله
مجموعه نظام پزشکی برای مقابله
با ویروس کرونا ،گفت :باید آمادگی
مواجهه با پیک احتمالی بعدی کرونا را
داشته باشیم.
به گزارش جامجم ،یعقوبعلی نظری
در جمع روسای دانشگاههای علوم
پزشکی و بیمارستانهای استان ،اظهار
کرد :انتظار مردم از مجموعه مدیران
این است که اگر چنانچه پیک ششم
اتفاق افتاد ،مشکالت پیک پنجم تکرار
نشود.
استاندار خراسان رضوی گفت :به
فرمانداران تاکید شده است که حتما
جلسات ستاد پیشگیری و مقابله با
کرونای شهرستانها را به صورت مرتب
تشکیل داده و ستادهای پشتیبانی
و حمایتی خودشان را مبتنی بر
تصمیمات و برنامههای قرارگاههای
عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی
دنبال کنند.
وی ابراز کرد :با وجود تشکیل قرارگاهی
که در دانشگاههای علوم پزشکی
تشکیل میشود ،در خصوص
موضوعات مربوطه رصد لحظهای انجام
خواهد شد و بدنبال آن همافزایی و
هماهنگی اتفاق خواهد افتاد.
نظری بر آمادگی مجموعه علوم پزشکی
تاکید کرد و افزود :نباید اجازه بدهیم که
گرفتار برخورد انفعالی بشویم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد:
به هر دلیلی اگر استان ملهتب بشود
نمیتوانیم به امورات دیگر بپردازیم،
لذا باید با تصمیم گیری و رصد به موقع
از آن موضوعات التهاب آور پیشگیری
بکنیم.
وی گفت :نیازها و کمبودهای مجموعه
علوم پزشکی قابل ارزیابی و برآورد است
بنابراین تا جایی که امکان دارد باید
قبل از وقوع چالش و پیک بعدی آنها
را برطرف کنیم .نظری با اشاره به اینکه
نظام پزشکی باید وظیفه اجتماعی خود
را انجام دهد ،خاطرنشان کرد :اگر در
بزنگاهها به داد مردم نرسیم رسالت
اجتماعی خود را انجام ندادهایم لذا در
این مجموعه باید از هماکنون برنامه
ریزی بشود که چطور کادر درمان خط
مقدم را پشتیبانی بکنند.

امام رضا (ع) میفرماید:
هــر کــس خــودش را از مــا بداند و
خدا را اطاعت نکند از ما نیست!.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از کاشت گیاه
جارو برای اولین بار در حاشیه کشف رود ،با همکاری و
همراهی کشاورزان این منطقه خبر داد.
به گزارش جامجم مهدی یعقوبی با اعالم این خبر ،اظهار
کرد :کاشت انواع گونههای خوراکی و صیفی جات در
حاشیه کشف رود طی سالهای اخیر یکی از مهمترین
معضالت زیست محیطی حاشیه این رودخانه تاریخی بود
که مشکالت مختلفی را برای سالمت مردم ایجاد کرده بود.

وی افزود :با آغاز ساماندهی کشف رود در آبان ماه سال ۹۸
و با همکاری دستگاههای متولی و مدیریت واحد شهرداری
مشهد ،اقدامات بسیار مناسبی در راستای مقابله با
کاشت انواع گونههای خوراکی در حاشیه این رودخانه و
جلوگیری از آبیاری این گونهها با استفاده از فاضالب جاری
در کشف رود صورت گرفت و همچنان در حال انجام است
و در صورت تداوم همراهی همه دستگاههای متولی در امر
ساماندهی کشف رود ،این معضل زیست محیطی برای
همیشه از بین خواهد رفت.
یعقوبی بیان کرد :کشت گیاهان غیر خوراکی و درختان
مورد استفاده در صنعت تولید چوب ،همواره به عنوان
یکی از اصلی ترین گزینههای پیشرو در کشت جایگزین
در حاشیه کشفرود مطر ح بوده است که در همین راستا
با همراهی جهاد کشاورزی ،مطالعات مشاور و با همکاری
کشاورزان محلی ،برای اولین بار گیاه جارو در فضایی به
وسعت بیش از هفت هکتار در اراضی حاشیه کشف رود

کاشته شد.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد:
گیاه جارو یکی از گیاهان مورد نیاز در تولید جاروهای رفت
و روب شهری است و بسیاری از کالن شهرها ،مشتری
این محصول پرمصرف هستند و تولید آن میتواند عالوه
بر توسعه اقتصاد کشاورزی در این محدوده ،سودآوری
مناسب برای کشاورزان محلی و تغییر الگوی کشت،
نقش بسیار مهمی در کاهش بسیاری از معضالت زیست
محیطی حاشیه کشف رود داشته باشد.
یعقوبی گفت :در فاز اول کاشت گیاه جارو در حاشیه کشف
رود ،بیش از  ۲۲تن جارو از هفت هکتار سطح زیر کشت این
محصول برداشت شد و براساس برنامه ریزیهای صورت
گرفته و با توجه به نیاز گسترده کالنشهر مشهد به گیاه جارو
به منظور استفاده در امور رفت و روب شهری ،در صورت
موفقیت این طر ح آزمایشی ،کاشت و برداشت آن به صورت
گسترده در حاشیه کشفرود صورت خواهد گرفت.

تولید آزمایشی آریسان ۲در ایران خودرو خراسان
مدیر پروژه تولید وانت آریسان  ۲در ایران
خودرو خراسان ،از آغاز مرحله تولید آزمایشی
 ۳۰دستگاه از این محصول از هفته اول آبان
خبر داد.
به گزارش جامجم محمود شهابی مقدم
گفت :جیگها ،فیکسچرها و گانها ،انجام
تست مخرب و غیر مخرب ،اندازهگیری
دقیق سه بعدی و تطبیق ابعاد بدنه خودرو
با نقشه اصلی در سالن بدنهسازی ،آزمون

رنگپذیریخودرووتنظیمرباتهایپاشش
برای رنگآمیزی بدنه آریسان در سالن رنگ
و در نهایت مونتاژپذیری قطعات و تولید
نهایی خودرو در سالن مونتاژ از مهمترین
اقداماتمرحلهتولید آزمایشیدر سالنهای
تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان است.
وی اظهار کرد :در تمام مراحل فرآیند تولید
آزمایشی ،عالوه بر رفع ایرادات احتمالی و
تنظیم پارامترهای تجهیزات خطوط تولید،

مسایل ارگونومی اپراتورها که از اهمیت
بسزایی برخوردار است مورد توجه قرار
میگیرد و در صورت نیاز نسبت به اصالح
فرآیندهای تولید اقدام الزم صورت میپذیرد.
مدیر واحد مهندسی شرکت ایران خودرو
خراسان افزود :آخرین خودروهای تولیدی
در این مرحله برای انجام آزمونهای کیفی به
مراجعذیربطتحویلوپساز اخذمجوزهای
الزم،تولیدانبوهآریسان۲آغاز میشود.

11روستا شهرستان قوچان از آب شرب پایدار برخور دارشدند
مدیر امور آب و فاضالب قوچان گفت 11 :روستا شهرستان از
آب شرب پایدار برخور دارشدند.
جواد سعادتی افزود :از این تعداد روستای تحت پوشش
مجتمع فخرآباد  10روستا نیاز به آب تانکری داشتند که از
لیست مناطق نیازمند آب سیار خارج شدند.
به گفته وی دبی چاه این مجتمع به دلیل خشکسالیهای
پی درپی به 23لیتر برثانیه کاهش یافته بود که با تجهیز و

راه اندازی چاه رزرو به عمق  200متر چاه ،ظرفیت تامین آب
روستاها به  35.5لیتر برثانیه افزایش یلفت .وی اعتبار صرف
شده برای تجهیز چاه رزرو شامل تهیه و نصب یک دستگاه
الکتروپمپ  10طبقه با قدرت  110کیلو وات و یک دستگاه تابلو
برق سافت استار  132کیلو وات را 30میلیارد ریال اعالم کرد
و اظهار داشت :با این اقدام مشکل آب شرب  11روستا با دو
هزارو  762خانوار و جمعیت هشت هزارو 805نفر برطرف شد.

ارتقای تابآوری در شرکت گاز خراسان رضوی با نگاه ویژه به پدافند غیر عامل
مــدیــرعــامــلشــرکــت گــاز خــراســان
رضــوی از تجهیز کامل این شرکت
به امکانات و تجهیزات مورد نیاز در
حوزهپدافندغیرعاملخبر داد.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی شرکت
گاز استان خراسان رضــوی ،حسن
افـتـخــاری  10آب ــان  1400در نشست
گرامیداشتهفتهپدافندغیرعامل
کهباحضور جمعیاز مسئوالناداره
کــل پدافندغیرعامل استانداری
خــراســان رض ــوی در ســالــن تعالی
شرکت گاز استان برگزار شد اظهار
کــرد :خراسان رضــوی از نظر تعداد
روستاهای بهره مند و متراژ شبکه
گــازرســانــی در رتبه اول کشور قــرار
دارد.وی افزود :تعداد  25میلیون و
 667هزار مشترک گاز در کل کشور

وج ــود دارد کــه دو میلیون و 566
هــزار مشترک مـعــادل  10درصــد در
خراسان رضوی از خدمات شرکت
گازاستفادهمیکنند.
مدیرعامل شرکت گــاز اسـتــان به
رونــد افزایشی مصرف گــاز بخش
خــانـگــی و عـمــومــی در نیمه دوم
سالاشاره کردو گفت:بررسیرفتار
مصرفی مشترکین در  9ماهه اول
سال  1399نشان دهنده افزایش
لجامگسیختهگازطبیعیدر بخش
خــان ـگــی و ع ـمــومــی اسـ ـ ــت.وی در
بخش دی ـگــری از سخنان خــود از
تجهیز کامل شرکت گــاز خراسان
رضویبهتمامامکاناتوتجهیزات
مورد نیاز در حوزه پدافندغیرعامل
خبر دادوتاکیدکرد:دغدغهاصلیما

میزانآمادگیمراکز حساساستان
همانند نانواییها و بیمارستانها
بهاستفادهاز سوختدوماست.
اف ـ ـت ـ ـخـ ــاریبـ ــهمـ ــوضـ ــوعتــام ـیــن
ســوخــت نـیــروگــا ههــا در زمستان
هــم اش ـ ــاره ک ــرد و گ ـفــت :بــا تدبیر
اوجــی وزیــر نفت که سابقه سکان
داری صنعت گاز را هم دارد امسال

وض ـع ـیــت تــام ـیــن س ــوخ ــت دوم
نیروگاههادر بهترینشرایطاست.
نیروگاهها باید به تجهیزات ذخیره
س ـ ــازیم ـج ـهــز بــاش ـنــد.قــاسـمــی
معاون مدیرکل پدافند غیرعامل
استانداری خراسان رضــوی هم در
بخشی از این نشست با قدردانی
از اقدامات و فعالیتهای شرکت

گاز خراسان رضوی در حوزه پدافند
غیرعامل اظهار کــرد :به هر میزان
کــه پیشگیری در وق ــوع ح ــوادث
بیشتر باشد در همان مرحله باقی
خواهیم ماند و به مرحله فاجعه
نخواهیمرسید.
وی افزود :باید زمان خدمترسانی
ب ــه مـ ـ ــردم در م ــواق ــع بـ ـح ــران به
ک ـم ـتــریــنح ــدمـمـکــنرسـ ـی ــدهو
در م ــورد تاسیسات و تجهیزات
مـ ــورداس ـت ـفــادهه ــماط ــاع ــاتو
اشــراف ـیــت کــامـلــیوجـ ــودداشـتــه
بــاشــد .اهـ ــدا ل ــوح تـقــدیــر و هدیه
یــاد بــود تـعــدادی از کارکنان فعال
حــوزه پدافندغیرعامل شرکت گاز
خراسان رضــوی بخش پایانی این
نشستبود.

