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معاون اقتصادي و رئيس سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي 
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همزمان با دهه مبارک فجر ؛

بهره برداری و آغاز 
عملیات اجرايی 11 پروژه 

آب وفاضالب مشهد

شهادت بانوي دو عالم، فاطمه الزهرا )س(تعزيت باد

خراسان رضوی
فرش دس�تباف 

ايراني، نماد تم�دن 
اي�ران

برگزاري ششمین اجالس سراسری دبیران کانون های مدارس اسالمی

اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت : این اس��تان 
بای��د در ح��وزه تمرکز زدایی از اختی��ارات در مرکز 
و واگ��ذاری آنها و نیز مدیری��ت یارانه ها با توجه به 
ظرفیت ها و توانمندی ها پایلوت کشور قرار گیرد.

*ضرورت بسيج همه ارکان حکومت و 
کشور برای توسعه اقتصادی

علیرض��ا رزم حس��یني افزود : ام��روز باید همه 
ارکان حکومت و کش��ور را برای توس��عه اقتصادی 
بس��یج کنیم ، افزود : در واقع امروز نیازمند نهضت 
توس��عه فرهن��گ اقتص��ادی و اقتص��اد مقاومتی 
هس��تیم که در این راس��تا باید ای��ن نهضت را ما از 

خراسان رضوی آغاز کنیم .
وی ب��ا بی��ان اینکه دولت حامی ایجاد اش��تغال 
اس��ت نه تولید کننده ش��غل ، افزود : باید خود مردم 
در قالب شرکت های توسعه گرا و بخش خصوصی 
توانمن��د ورود یافت��ه و از این طریق اس��تان را اداره 

کنیم .
وی تاکی��د کرد : تولید کننده و فعال اقتصادی و 
س��رمایه گذار مجاهد اقتصادی است و تولید ثروت 
قانون��ی و مش��روع در آموزه های دینی ما بس��یار 
س��فارش شده که هم به ارتقای فرد و هم به ارتقای 
جامع��ه می انجامد و رهبر معظم انقالب هم بارها " 
تولید ثروت از راه قانونی و مش��روع را حسنه دانسته 
اند .رزم حس��ینی ادامه داد : باید با حمایت از فعاالن 
اقتصادی و س��رمایه گذاران زمینه استفاده از توان 
منطقه و مردم و تجمیع س��رمایه های خرد و ایجاد 
توس��عه در این خطه را فراهم کرد که این اس��تان با 
توجه به مزیت های فراوان ، شایس��ته الگو شدن در 

کشوررا داراست.
وی گف��ت: در آغاز دهه پنج��م انقالب در اداره 
استان به امور جاری بسنده نکرده و باید با تحول در 
روندها و رویه ها به شکلی متفاوت با رویکرد توسعه 

ای و مدیریت جهادی اداره کنیم.
وی تصریح کرد : مدیریت جهادی بی حس��اب 
و کت��اب عمل کردن نیس��ت بلکه اس��تفاده از خرد 
جمعی ، پاکدس��تی مدیران و قانونمند عمل کردن 
و تکریم س��رمایه گذار و مردم اس��ت .رزم حسینی 
همچنین افزود : خراس��ان رضوی در حوزه اقتصاد 
خرد و متوس��ط رتبه نخست کش��ور را دارد و باید از 
همی��ن تجربه و فرصت و نقطه قوت برای توس��عه 
استان استفاده و آن را ساماندهی کنیم .وی تصریح 
کرد : در حوزه یارانه ها استان ساالنه 3 هزار میلیارد 
توم��ان یاران��ه در این اس��تان توزیع می ش��ود که 
تاثیری بر زندگی و معیشت مردم ندارد و باید زمینه 
مدیریت و ساماندهی مناسب آن را در استان بیابیم 

که به کمک اقتصاد خانوارها بیاید.

استاندار :
خراسان رضوی بايد پايلوت تمرکززدايی 

از اختیارات و مديريت يارانه ها باشد
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

مع��اون اقتصادي و رئیس س��ازمان س��رمایه گذاري 
و مش��ارکت هاي ش��هرداري مش��هد گفت:  در این دوره 
تاکنون قرارداد احداث 2500 واحد مسکونی منعقد شده و 
1000 قرارداد در مرحله مذاکره است مبنی بر اینکه هدف 
ما 5000 واحد مسکونی مشارکتی در مناطق کم برخوردار 

و حاشیه شهر است.
رضا خواجه نائینی در چهاردهمین نشس��ت کمیسیون 
ش��هرداری های  مش��ارکت های  و  س��رمایه گذاری 
کالنش��هرهای ایران، اظهار داش��ت: نگاه شورای پنجم 
به بحث اقتصادی نگاه حمایتی اس��ت و تاکنون الیحه ای 

نبوده که به صحن شورا ببریم و تصویب نشود.
مع��اون اقتصادی و رییس س��ازمان س��رمایه گذاری 
و مش��ارکت های شهرداری مش��هد با بیان اینکه در این 
دوره از مدیریت ش��هری غلب��ه نگاه اقتصادی وجود دارد، 
افزود: در اوضاع اقتصادی کشور استفاده از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی بحث مهمی به خصوص در شهر مشهد 

است.
وی خاطرنش��ان کرد: بعد از تعیین تکلیف ش��دن 16 
پروژه که طی س��ال ها با مش��کل مواجه ب��ود، پیام خوبی 
به س��رمایه گذاران فرستاد که منجر به ایجاد اعتماد شد و 
3 هزار و 100 میلیارد تومان قرارداد جدید منعقد ش��د که 
یکی از آنها قرارداد طرق در س��ه بخش اقامتی، تفریحی 

و تصفیه خانه است.
خواجه نائینی با اشاره به اینکه از ابتدای شورای اول تا 
چهارم قرارداد ساخت 4000 واحد مسکونی مشارکتی در 
حاش��یه شهر منعقد شده است، گفت: در این دوره تاکنون 
قرارداد احداث 2500 واحد مس��کونی منعقد شده و 1000 
ق��رارداد در مرحله مذاکره اس��ت مبنی ب��ر اینکه هدف ما 
5000 واحد مس��کونی مشارکتی در مناطق کم برخوردار 

و حاشیه شهر است.
وی ب��ا بی��ان اینکه در خص��وص انج��ام پروژه های 
تهاتری استقبال خوبی از س��مت سرمایه گذاران صورت 
گرفته اس��ت، گفت: بحث دیگر در حوزه اقتصادی تامین 
مناب��ع مالی از طریق تقاض��ای بودجه دولت، اوراق یا اخذ 
وام های مختلف اس��ت که تاکنون حوزه ما توانسته 2600 
میلیارد تومان برای ش��هرداری مش��هد تامین مالی کند.
خواج��ه نائینی با اش��اره ب��ه اینکه 3000 میلی��ارد تومان 
بدهی معوقه ش��هرداری با رایزنی ها پرداخت ش��ده است 
و اکن��ون بدهی معوقی نداریم، تصریح کرد: 100 بس��ته 
سرمایه گذاری از پروژه ها در حوزه های مسکونی، تجاری، 
تفریحی، بوستان، پارکینگ و ... آماده شده است.وی ادامه 
داد: بح��ث فروش، بازاریاب��ی و بهره برداری از پروژه ها را 
ب��ر اصل شفاف س��ازی و مزایده داریم ک��ه تاکنون 300 
میلی��ارد تومان ف��روش و 5 میلیارد تومان از محل اجارات 
داشتند.خواجه نائینی گفت: دو اداره جدید سرمایه گذاری 
خارجی و س��رمایه گذاری های نوین زیرمجموعه معاونت 
اقتصادی تاس��یس ش��ده و امیدواریم با اشتراک گذاشتن 
اطالع��ات و تجربیات بین کالنش��هرها به نتایج موثری 

دست پیدا کنیم.

دبی��ر اجرایی شش��مین اج��الس سراس��ری دبیران 
کانون های مدارس اس��المی سراسر کش��ور از برگزاري 
شش��مین اجالس سراس��ری دبیران کانون های مدارس 

اسالمی در مشهد خبر داد.
غالمحس��ین حیدری در نشس��تي مطبوعاتي اظهار 
کرد: شش��مین اجالس سراس��ری دبی��ران کانون های 
مدارس اس��المی سراسر کش��ور در روزهای 30بهمن و 

یکم اسفند ۹۷ به میزبانی مشهد برگزار می شود.
حیدري تصری��ح کرد:حاضران در این رویداد بیش از 
100 نفر از مدیران نمونه ملی و اس��تانی هستند و کمیته 
علمی و محتوا و همچنی��ن روابط عمومی و تبلیغات این 
اجالسیه امر اطالع رسانی این رویداد 2 روزه را به صورت 

آنالین و متمرکز بر عهده دارد.
دبی��ر اجرایی شش��مین اجالس سراس��ری دبیران 
کانون های مدارس اس��المی سراسر کشور با بیان اینکه 
مش��هد به واس��طه وجود بارگاه منور رضوی بیش��ترین 
متقاضی در بحث میزبانی این رویداد در دوره های برگزار 
شده از ابتدا تاکنون داشته است، خاطرنشان کرد: اجالس 
پنجم در س��ال گذشته در تهران برگزار شده و تاکنون 3 
ش��هر مش��هد، اصفهان و تهران میزبانی این اجالس را 
برعهده داش��ته اند که میزبانی 3 نوبت آن با مشهد بوده 
اس��ت.حیدری تصریح کرد: وظیفه این کانون ها ایجاد 
محتوا برای 6 هزار مدرسه مذهبی عضو این کانون ها در 
سراسر کشور بوده است و اولین بحث جدی ای که در این 

اجالس مطرح می شود بحث اصالح هدررفت زمان بوده و 
در مراکز اسالمی به دنبال حضور مستمر دانش آموزان در 
طول روز داریم و برخی مدارس تا ساعت 23 فعال هستند 
و حتی جهت بهره مندی بیش��تر دانش آموزان در روزهای 

تعطیل و جمعه هم کالس هایشان دایر است.
وی تاکید کرد: گروه دیگری که در شش��مین اجالس 
سراس��ری دبیران کانون های مدارس اس��المی سراسر 
کش��ور مورد تاکید و توجه قرار گرفته اند معلمان هس��تند 
و در ای��ن اجالس به آموزش های به روز معلمان هم توجه 
ویژه ش��ده اند و معتقدیم که معلم حق التدریس کارایی ای 
ندارد و باید به صورت تخصصی روی موضوع معلمان کار 

شود تا اثرپذیری مطلوب آن در دانش آموزان دیده شود
در ادامه مهدي فرهادیان گفت: در این اجالس 2 روزه 
4 س��خنرانی تخصصی با حضور حدادعادل، فرش��یدی، 
زینی ون��د و علم الهدی ب��ا موضوع��ات راهکارهای رفع 
مش��کالت اقتصادی مدارس اس��المی، خدمات مدارس 

اسالمی به مناطق محروم کشور، دستاوردهای مدارس 
اسالمی برای اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش و 
ارائه طرح های برجسته و کاربردی اجرا شده در مدارس 

اسالمی برگزار می شود.
 دبی��ر علم��ی شش��مین اجالس سراس��ری دبیران 
کانون های مدارس اس��المی کشور با بیان اینکه امروزه 
دش��من به ص��ورت ویژه و گس��ترده در بحث جنگ نرم 
فعالیت دارد، جنگی که جایگزین جنگ س��خت ش��ده 
اس��ت، افزود: در سوی مقابل همه ما وظیفه داریم که به 
سهم خود همچون مبارزه سرسختانه در جنگ سخت، به 
مبارزه با جنگ نرم دشمنان بپردازیم و اجازه نفوذ پذیری در 
موضوعات مختلف به ویژه مباحث فرهنگی و اقتصادی 
را ندهی��م و یکی از مهمترین گروه های هدف دش��منان 
دانش آموزان هستند و ششمین اجالس سراسری دبیران 
کانون های مدارس اس��المی سراسر کشور هم در جهت 
ارائه آخرین راهکارها در مسیر مبارزه با جنگ نرم دشمنان 
برگزار می شود. وي بیان کرد: پیش از برگزاری این رویداد 
و ب��ه جهت ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهلمین س��الگرد 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی برنامه های متنوع و 
پرش��وری در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، قرآنی، 
ورزش��ی و غیره برگزار می ش��ود همچنین بیش از چهل 
ویژه برنامه موسس��ه مفتاح که مس��ئولیت کمیته علمی و 
محتوا و همچنین روابط عمومی و تبلیغات این اجالسیه را 

بر عهده دارد هم برگزار می شود.

هنگام��ی ک��ه ف��رش دس��تباف در مقاب��ل م��ا 
چش��م ن��وازی می کند ، اکث��راً به آن حس��رت آمیز 
می نگری��م و اولین جمله ای ک��ه در ذهنمان تداعی 
می ش��ود این اس��ت : چه باش��کوه اس��ت اما گران ! 
ه��م  ش��ما  ذه��ن  ب��ه  س��وال  ای��ن  اگ��ر 
رس��یده، ت��ا پای��ان مطل��ب هم��راه م��ا باش��ید.

1- از ه��ر منظری که نگاه کنید فرش دس��تباف 
ه��م مق��رون ب��ه صرفه اس��ت و ه��م اقتص��ادی . 
فرش دستباف اصیل ایرانی نمایش شکوه ، عظمت 
، تم��دن و طبیعت ایران اس��ت. به ش��کارگاهش که 
بنگری عظمت حیات وحش ایران باستان را می بینی! 
ترنجش یادآور هویت اصیل ایرانی اس��ت و افشانش 
آیینه ایست از جنگل های سرسبز ایران، با پهن کردن 
چهارفصل��ش، گوی��ی ایرانی را در خان��ه خود دارید! 
نق��ش و ن��گار ف��رش ه��ای دس��تباف هرکدام 
در ذات خ��ود فلس��فه ای دارن��د و پش��ت هرک��دام 
از ای��ن نق��وش فک��ری نهفته ک��ه نمایانگ��ر هنر 
اس��ت، نمای��ش عش��ق اس��ت و نم��اد ای��ران!

2-چن��د تخته فرش در خانه خود دارید؟ چه مدت 
از آنها استفاده کرده اید؟ اگر روزی تصمیم به فروش 
آنها گرفتید؛ به چه قیمتی از شما می خرند؟ استفاده از 
فرش، قیمتش را کم میکند یا به ارزش��ش می افزاید؟ 
هر خانواده سرمایه و پس انداز خود را در یک زمینه 

ذخیره می کن��د. یکی خانه اش را س��رمایه می کند، 
دیگ��ری طالهایش را وس��یله ذخیره س��رمایه قرار 
می دهد اما کمتر یافت می ش��وند افراد هوش��مندی 
که در کوچکترین نقاط زندگی، سرمایه پنهان کنند! 
حتی در فرش های زیر پایش��ان!!! '' فرش دس��تباف 
طالس��ت!!! '' خانه ش��ما را جال و ش��کوه می دهد و 
هرچه اس��تفاده شود، ارزشمند تر خواهد شد! این هنر 
اصیل ایرانی اس��ت که پا به پای نوس��انات قیمت ها 
در بازار، ارزشش��ان ب��اال و باالتر می رود و هر روز که 
خریداری ش��ود، می ت��وان فردای هم��ان روز آن را 
فروخت و س��رمایه را دوباره بدس��ت آورد! این است 
که می گوییم:'' فر ش دس��تباف، پول نقد اس��ت!! '' 
بعنوان مثال حس��اب کنید ام��روز یک تخته فرش با 
قیم��ت 30 میلیون می خرید و س��ال بعد با قیمت 45 
میلیون می فروش��ید!خانه  ش��ما یک سال به بهترین 
ش��کل فرش ش��د ؛ عالوه ب��ر آن بهت��ر از هر بانکی 
ارزش پول و قدرت خرید آن را برای ش��ما حفظ کرد! 
3-ت��ا قب��ل از کش��ف اولی��ن چ��اه نف��ت در 
مسجد س��لیمان، گس��ترده ترین صنع��ت ایران��ی و 
اصلی تری��ن منبع درآمد کش��ور از راه صادرات فرش 
دس��تباف می گذش��ت. فرش های ایرانی در اقصی 
نقاط جهان طالب داش��ت و سحر هنر ایرانی جادوگر 
چش��مان جهانی��ان ب��ود و در ه��ر جای دنیا نش��انه 
ای از ای��ران و هن��رش، در خانه ها وجود داش��ت... 
کنون��ی!  اوض��اع  از  حی��ف  ص��د  ام��ا 
اکث��ر کارگاه ه��ا و کارخانه های فرش دس��تباف 
تعطیل ش��ده اند و مردم ب��ه نمونه های کم کیفیت تر 
روی آورده ان��د و موان��ع زی��ادی س��ر راه صادرات، 
مان��ع رس��یدن هن��ر ایران��ی ب��ه جهان می ش��ود! 
ایران��ی! ب��رای حمای��ت از صنع��ت کش��ورت و 
ایجاد ش��غل ب��رای هموطن��ت  ؛ فرش دس��تباف را 
دریاب! فرش��ی ک��ه ارزش آن در هم��ه جای جهان 
ش��ناخته ش��ده اما متاس��فانه در ب��ازار داخلی آنطور 
که شایس��ته نام فرش ایرانی اس��ت، کش��ش ندارد.

آدرس فروش�گاه مرکزی: مش�هد، نبش 
هاشميه ۶، مجتمع تجاری ابان پالزا، طبقه-١، 
فروشگاه فرش روناس تلفن:9١00١438

فرش روناس 
فرش نفیس دستباف ایراني

عرضه نفیس ترین فرش هاي اعالء دستباف
امیرحسین ثاقب تقي پور

معاون اقتصادي و رئیس سازمان سرمايه گذاري و 

مشارکت هاي شهرداري مشهد:

مشهد آماده سرمايه گذاري هاي 
کالن  است

فرش دستباف ايراني، نماد تمدن ايران

برگزاري ششمین اجالس سراسری دبیران کانون های 
مدارس اسالمی 
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خدمت در آس��تان مقدس حضرت رضا)ع( 
هم��واره یک��ی از آرزوه��ای محب��ان حضرت 
رضا)ع( و ش��یعیان بوده و از س��الیان دور در حرم 
مطهر رضوی، تعداد زی��ادی از افراد با اخالص 
و محب اهل بی��ت توفیق خادمی حضرت را در 
قس��مت های مختلف حرم مطهر داش��ته اند و 
چند س��اعتی از ایام هفته خود را مشغول خدمت 
بوده اند اما همیش��ه جمعیت زیادی از مشتاقان 

خدمت از این توفیق بی نصیب می ماندند.
یکی از سیاست ها و راهبردهایی که در دوره 
جدید تولیت آس��تان قدس رض��وی و با حضور 
حجت االسالم رئیسی رقم خورد، توسعه مفهوم 
خدمت، خادم و مخدوم بود و با اجرایی شدن این 
راهب��رد خادمی حضرت رضا)ع( به کل کش��ور 

توسعه یافت.
هر فردی در هر کجای ایران باش��د می تواند 
خادم امام رضا)ع( بوده و دیگر الزم نیس��ت که 
حتم��ا در حرم مطهر حضرت رضا)ع( باش��د، در 
همان شهر و دیار خود نیز می تواند توفیق خادمی 
امام رضا)ع( را کس��ب کن��د و البته هر از گاهی 
ک��ه توفیق زیارت پیدا می کند در حرم مطهر نیز 
می تواند لباس خدمت بر تن کرده و خدمت کند. 
این طرح بهانه ای ش��د تا به س��راغ علی اکبر 
عصارنیا، مدیر مرکز امور خادمان آس��تان قدس 
رضوی بریم تا با جزئیات این طرح و نحوه خادم 
شدن در بارگاه مطهر رضوی بیشتر آشنا شویم. 
وی ب��ا بی��ان این که هم��ه عالقه مندان به 
خدمت و دوستداران حضرت رضا)ع( می توانند 
در سامانه خادم یاری که در سایت آستان قدس 
وج��ود دارد ثبت ن��ام کنن��د و تقاضای خدمت 
خودشان و عضویت در طرح خادم یاری رضوی 
را ثب��ت کنن��د، گفت: همه افرادی که ش��رایط 
عضویت در این طرح را داش��ته و در سامانه ثبت 
نام کرده باش��ند توس��ط دفاتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در سراس��ر کشور به جلسه ای در 
ش��هر خودشان دعوت می ش��وند و توضیحات 
کام��ل درباره عضوی��ت در طرح خ��ادم یاری 
به آن ها داده می ش��ود و پ��س از این که مراحل 
اولی��ه آموزش و گزینش را طی کردند می توانند 
خادمیاری حضرت رضا)ع( را به دو شکل شروع 

کنند.
عصار نیا ادامه داد: ش��یوه نخست این است 
که اصل خدمت ش��ان براس��اس تخصصی که 
دارند در همان شهرخودش��ان است برخی افراد 
پزشک، معلم و برخی ها فعالیت های ساختمانی 
می کنند و به عنوان مثال در رش��ته های بنایی و 
جوش��کاری و ... مهارت دارند، یا برخی افراد در 
زمینه ه��ای فرهنگی یا هنری فعالیت دارند و به 
نوعی هر ف��ردی در هر زمینه ای که تخصصی 
دارند پس از شرکت در جلسه توجیهی و آشنایی 
ب��ا طرح خادم یاری حدود یک ماه بعد از جلس��ه 
توجیهی در س��امانه خادم یاری وارد می شوند و 
ب��ا وارد کردن کد ملی در ای��ن بخش به عنوان 
رمز عبور می توانند وارد صفحه ش��خصی شان 
شده و نوع تخصصی که دارند و می خواهند با آن 

تخصص خدمت کنند را ثبت نمایند.
وی افزود: چهار س��وال شامل استان محل 
زندگ��ی و خدمت، شهرس��تان  و ش��هر، عالقه 

من��دی حوزه عمومی یا تخصصی خدمت و این 
که در ش��هر خودش��ان برای چه کاری آمادگی 
دارند را باید پاسخ دهند در سامانه ثبت نام پاسخ 
دهند.عصارنی��ا گفت: 25 گ��روه تخصصی در 
سامانه پیش بینی ش��ده است، البته افرادی که 
غی��ر از این بخواهن��د در بخش عمومی خدمت 
کنند در بخش عمومی وارد شده و برای خدمت 
اع��الم آمادگ��ی می کنند، بخ��ش عمومی نیز 
پیش��نهادهایی دارد به عن��وان مثال بانوانی که 
دوست دارند خادم امام رضا)ع( باشند و در منزل 
غ��ذا طبخ کنند و به نیازمندان محله خود بدهند، 

در این بخش ثبت نام می کنند.

ثبت نام برای خادمی در حرم مطهر 
امام رضا)ع(

وی تصریح کرد: همچنین در بخش دیگری 
از این س��امانه خدمت دربارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( اس��ت که تعدادی کش��یک برای خادم 
یاران در حرم پیش بینی ش��ده اس��ت که خادم 
یاران باید براس��اس زمان حضورشان در مشهد 
مقدس کشیک را انتخاب و رزرو کنند. البته یک 
روز قبل از کشیک نیز باید به مرکز امور خادمان 
در صحن غدیر مراجعه کنند و نسبت به دریافت 
لباس و کارت خدمت اقدامات الزم انجام شود.

عصارنی��ا گفت: همه هم میهنان عزیز در هر 
ش��هر و دیاری که هس��تند می توانند خادم امام 
رضا)ع( ش��وند و در سفری که به مشهد می آیند 
نیز این فرصت فراهم شده که یک یا دو کشیک 
خادمی امام رضا)ع( را انجام دهند که در مجموع 
در س��ال 12 نوبت این فرصت برای خادم یاران 
فراهم اس��ت که در کش��یک ها در کنار مضجع 
رضوی توفیق پوش��یدن لباس خدمت داش��ته 

باشند.

آموزش خادمياران
وی درباره دیگر بخش های این سامانه اظهار 
کرد: آموزش، از دیگر بخش هایی است که برای 
خادم یاران فراهم شده است که در همان سامانه 
خادم یاری وجود دارد، به منظور تقویت بنیه های 
اعتقادی و جنبه های معرفتی، بحث های احکام 
ب��ه ویژه خدمت در حرم مطه��ر و آموزش حرم 
شناس��ی و دیگر آموزش های مورد نیاز خادمان 
پیش بینی ش��ده که همه خادم یاران می توانند 

از آن بهره مند شوند.
عصارنیا یادآورش��د: این سامانه ها با استفاده 
از تلفن های هوشمند که اکنون در اختیار بیشتر 
اف��راد جامعه قرار دارد قابل دسترس��ی اس��ت 
و انتخ��اب بخش ه��ای خدمت ب��ه محرومان 
ش��هر و دیار خودش��ان، خدمت در حرم مطهر یا 
استفاده از برنامه های آموزشی خادم یاران قابل 
دسترس��ی است.مدیر مرکز امور خادمان آستان 
قدس رضوی با بیان این که از همه هم میهنان 
دعوت می کنم ک��ه در طرح خادم یاران رضوی 
مشارکت کنند، گفت: اکنون عرصه خدمت برای 
متقاضی��ان در هر جای ایران که باش��ند فراهم 
ش��ده اس��ت، تا با نام و یاد امام رض��ا)ع( بتوانند 
خدماتی را ک��ه توانایی آن را دارند به محرومان 

شهر و دیار خودشان ارائه کنند.

با اقدام جهادی آستان قدس رضوی صورت گرفت؛

پیوستن ايران به جمع 4 کشور تولیدکننده داروی 
فاکتور 8

مدیر مرکز امور خادمین آستان قدس رضوی:

ایران زیر چتر خادمی امام رضا)ع( است

 40 س��ال اس��ت که از روزهای پر التهاب 
و هیاه��وی انقالب اس��المی می گذرد و این 
روزها نهال علمی جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه ه��ای علمی به ویژه درمانی و تولید دارو 

تنومند ش��ده اس��ت.
حاال در آس��تانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انق��الب اس��المی با اق��دام جهادی آس��تان 
ق��دس رضوی و تالش جوانان این مرز و بوم، 
جمهوری اس��المی ایران به جمع چهار کشور 
تولیدکنن��ده داروی فاکتور هش��ت پیوس��ته 

اس��ت.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در آیین 
افتتاح س��ایت تولید فاکتور هشت نوترکیب و 
ان��واع فرآورده ه��ای داروی��ی بیوتکنولوژی 
شرکت س��امان داروی هشتم، با گرامیداشت 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی اظهار 
کرد: نمی خواهیم در آس��تان قدس رضوی به 
هر قیمتی کارهای اقتصادی را پیش ببریم، به 
همین دلیل س��رمایه ها به س��مت تولید دارو و 
کاالهای اس��تراتژیک کشاورزی که در سفره 
مردم به صورت مس��تقیم تأثی��ر دارد، هدایت 

ش��ده اس��ت.
وی توس��عه زیرس��اخت های تولید انواع 
داروهای اس��تراتژیک را یکی از اولویت های 
اقتصادی آستان قدس رضوی برشمرد و ادامه 
داد: برخی بیماران به دلیل محدودیت مالی، به 
داروهای گران قیمت و استراتژیک دسترسی 
ندارن��د، لذا بن��ا داریم به برک��ت نام حضرت 
رضا)ع( با س��رمایه گ��ذاری در این بخش نیاز 

ای��ن گون��ه اف��راد را تامی��ن کنی��م.
حج��ت االس��الم رئیس��ی بیان ک��رد: با 
ت��الش متخصصان داخلی ام��روز 45 درصد 
نیاز بیماران هموفیلی به فاکتور هشت توسط 
شرکت سامان داروی هشتم تامین می شود و 
در آین��ده ای نزدی��ک  و طی چند م��اه آینده با 
توس��عه خط تولید، به لحاظ تامین این دارو در 

داخل کش��ور خودکفا خواهیم ش��د.

جه�اد علم�ی
عض��و مجل��س خب��رگان رهب��ری تولید 
فاکتور هش��ت نوترکی��ب و تالش برای تولید 
ان��واع داروه��ای بیوتکنول��وژی در ش��رکت 
س��امان داروی هش��تم را مصداق��ی از جهاد 
علمی برشمرد و افزود: مجاهدان این عرصه با 
تالش، اخالص و بهره گیری از علم و فناوری 
دان��ش بنیان توانس��تند کاری را ک��ه از نگاه 
بیگان��گان، توانایی انجام آن در داخل کش��ور 

وجود نداش��ت، به نتیجه برس��انند.
وی گف��ت: تولی��د داروه��ای نوترکیب و 
فرآورده های بیوتکنولوژی توسط متخصصان 
داخلی جلوه ای از ش��عار »ما می توانیم« است 
و برای کس��انی که تص��ور می کنند جوانان و 
متخصص��ان ایران��ی در عرصه ه��ای علمی 

ناتوان یا کم توان هس��تند، پیام روش��نی دارد.

بومی س�ازی توليد فاکتور هش�ت 
نوترکي�ب

حجت االس��الم رئیس��ی با اشاره به بومی 
س��ازی دانش تولید فاکتور هش��ت نوترکیب 
اظهار کرد: در گذش��ته زیرس��اخت های مورد 
نیاز برای راه ان��دازی خط تولید این محصول 
در شرکت سامان داروی هشتم ایجاد شده بود 

و طی 2 س��ال اخیر با تجهی��ز امکانات، زمینه 
تولید فاکتور هش��ت و تامین نیاز داخل فراهم 

ش��د.
وی ادام��ه داد: با تامین اعتبارات مورد نیاز 
توسط سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، 
فعالیت های تحقیقات��ی در زمینه پنج داروی 
بیماران س��رطانی در شرکت س��امان داروی 
هشتم آغاز شده است و طبق برنامه ریزی ها، 
تا س��ه سال آینده تولید و وارد بازار خواهد شد.

رس�يدن به خودکفايی در توليد دارو 
ب�ا اعتم�اد ب�ه جوان�ان

تولی��ت آس��تان قدس رضوی ب��ا تاکید بر 
اینکه نیاز به دارو اجتناب ناپذیر اس��ت، اظهار 
ک��رد: می ت��وان با اعتماد به جوان��ان و اتکا به 
ت��وان متخصص��ان داخل��ی و ظرفیت های 
موج��ود، زمینه خودکفای��ی در تولید دارو و بی 
نیاز شدن از وابس��تگی به کشورهای خارجی 

را فراه��م ک��رد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: خوش��بختانه طی 
س��ال های اخی��ر با توس��عه زیرس��اخت ها و 
بهره برداری از کارخانه تولید دارو در ش��یراز، 
تولیدات دارویی ش��رکت ه��ای زیرمجموعه 
آس��تان قدس رضوی ب��ه لحاظ کمی و کیفی 

رش��د قابل توجهی داش��ته اس��ت.
حجت االس��الم رئیس��ی با تأکید بر اینکه 
جوان��ان متخص��ص ایران��ی ب��رای تحقق 
اس��تقالل اقتصادی در همه بخش ها توانمند 
هس��تند، افزود: جوانان ای��ن مرز و بوم با کار و 
تالش و بهره گیری از نوآوری ها و خالقیت ها، 
هم در زمینه فناوری هس��ته ای و هم در سایر 

زمینه ها خوش درخش��یده اند.

افتخاری ديگ�ر در عرصه دارويی 
اي�ران

مجید طبس��ی مدیرعامل شرکت سامان 
داروی هش��تم س��خنران دیگر این مراس��م 
بود که اظهار کرد: این ش��رکت به عنوان یک 
ش��رکت دانش بنیان در زم��ره تولیدکنندگان 
داروهای زیس��ت ف��ن آوری و بایوتک بوده و 
در حال حاضر تولیدکنن��ده انحصاری فاکتور 
هش��ت نوترکیب انس��انی با برند »سافاکتو« 
اس��ت. وی از ش��رکت س��امان داروی هشتم 
به عنوان چهارمین کش��ور دنیا که به فناوری 
تولید فاکتور هش��ت دست یافته است، نام برد 
و ادامه داد: ش��رکت س��امان داروی هش��تم، 

دانش فنی این محصول را که به طور عمده در 
اختیار سه ش��رکت آمریکایی- اروپایی است، 
در ایران اسالمی بومی سازی کرده که این امر 

مایه افتخار آس��تان قدس رضوی اس��ت.
مدیرعامل شرکت س��امان داروی هشتم 
گفت: همچنین در راستای تداوم سیاست های 
ابالغی تولیت آس��تان ق��دس رضوی، پروژه 
دس��تیابی به دانش فنی و تولید پنج محصول 
دانش بنیان که برای درمان بیماران سرطانی 
و بیماری های خود ایمنی کاربرد دارد و تا سال 
1400 ب��ه چرخه مصرف وارد خواهد ش��د، در 

این ش��رکت آغاز ش��ده اس��ت.

تأمي�ن 40 درصدی ني�از بيماران 
هموفيل�ی

طبس��ی با اش��اره به اینک��ه داروی فاکتور 
هش��ت در دنی��ا ب��ه دو روش پالس��مایی و 
نوترکیب تولید می ش��ود، افزود: فاکتور هشت 
تولیدی توسط شرکت سامان داروی هشتم به 
روش بایوتک و از نوع نوترکیب تولید می شود. 
این محصول نسبت به نوع پالسمایی فاکتور 
هش��ت خلوص بهتر و کیفیت باالتری دارد و 
آن را بیم��اران هموفیلی با اطمینان و رضایت 

بیش��تری مصرف می کنند.
وی تصری��ح ک��رد: در پای��ان دی 13۹۷، 
ش��رکت س��امان داروی هش��تم ح��دود 40 
درصد نیاز فاکتور هش��ت بیم��اران هموفیلی 
کش��ور را تحت پوشش قرار داده است.طبسی 
ب��ا بی��ان اینکه فاکتور هش��ت پالس��مایی از 
مش��تقات خون استخراج می ش��ود، ادامه داد: 
فاکتور هش��ت انس��انی نوترکیب محدودیت 
س��طح تولید ندارد، چرا که این دارو براس��اس 

روش های دانش بنیان تولید می ش��ود.

صرف�ه جوي�ی ارزی
مدیرعامل شرکت سامان داروی هشتم به 
صرفه جویی ارزی قابل توجه تولید س��افاکتو 
توس��ط ش��رکت س��امان داروی هشتم برای 
کشور اشاره کرد و گفت: بی تردید این شرکت 
پ��س از تأمین نیاز کامل کش��ور به این داروی 
حیات��ی بیماران هموفیلی، اه��داف صادراتی 
خود را دنبال خواهد کرد، چنانکه در سال های 
اخی��ر نیز مش��تریانی از کش��ورهای همجوار 
داش��ته  که پ��س از باالرفتن ظرفی��ت تولید و 
تأمی��ن نیاز کامل داخلی، در مس��یر پوش��ش 

بازاره��ای منطق��ه حرک��ت می کن��د.
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امام صادق )ع(:
آنکه کارهاي خود را به خدا بسپارد همواره در 

زندگي به آرامش مي رسد.

 حس��ین اس��ماعیلیان مدیر عامل ش��رکت آب و 
فاضالب مش��هد در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انق��الب اس��المی از بهره ب��رداری و آغ��از عملیات 
اجرای��ی 11 پ��روژه آب و فاضالب ب��ا هزینه ای بالغ 
بر 1510 میلیارد ریال در دهه فجر امس��ال خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آبفای مش��هد ، 
حسین اس��ماعیلیان ضمن تبریک چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی گف��ت : از این پروژه ها ۹ 
پروژه در بخش آب و 2 پروژه در بخش فاضالب می 
باش��د. وی افزود : بهره ب��رداری از طرح های بخش 
فاضالب باعث ارتقای س��طح سالمت و حفظ محیط 
زیس��ت ش��ده و در بخ��ش آب نیز با تکمی��ل و بهره 
برداری از این پروژه ها ش��اهد افزایش کمی و کیفی 

آب ش��رب ش��هر مش��هد خواهیم بود .
اس��ماعیلیان ب��ا اش��اره به پروژه ه��ای فاضالب 
تصری��ح کرد : بهره ب��رداری از 50 کیلومتر ش��بکه 
فاضالب درش��هرک های حاش��یه ش��هر نظیر بلوار 
کش��اورز ، حّج��ت ، نوید و امام علی علیه الس��الم با 

هزینه ای بالغ بر 260 میلیارد ریال آغاز می ش��ود .
 مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد افزود 
: عالوه بر اقدامات فوق در دهه فجر امس��ال ش��اهد 
آغاز عملیات اجرایی 50 کیلومتر ش��بکه جمع آوری 
فاضالب در شهرک های ابوذر ، طرق ، الهیه وکرامت 

ب��ا هزینه ای بالغ بر 310 میلیارد ریال خواهیم ب��ود.
اس��ماعیلیان در ادام��ه به پ��روژه های بخش آب 
اش��اره نمود و گف��ت : در بخش آب نیز ش��اهد بهره 
برداری و آغ��از عملیات اجرایی ۹ پروژه با هزینه ای 

اف��زون ب��ر ۹40 میلی��ارد ری��ال خواهی��م ب��ود . 
وی ادام��ه داد : در بخ��ش آب 4 پروژه با هزینه ی 
450 میلی��ارد ریال به بهره برداری خواهد رس��ید که 
ش��امل بهره برداری از مخزن60 ه��زار متر مکعبی 
ذخی��ره آب پهنه  A4، حفاری و لوله گذاری و تجهیز 
و برق رس��انی و احداث ابنیه ۷ حلقه چاه آب ش��رب و 
پ��روژه خطوط جمع آوری آب چاه ها پهنه K � فاز 1 

و 2 به طول 11.6 کیلومتر می باش��د . 
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب مش��هد 
همچنی��ن تصری��ح ک��رد: در ایام ده��ه مبارک فجر 
ش��اهد آغاز عملیات اجرایی 5 پروژه بزرگ آبرسانی 
ب��ا هزین��ه ای بالغ بر 4۹0 میلی��ارد ریال خواهیم بود 
که شامل پروژه خطوط جمع آوری آب چاههای نبی 
اکرم )ص( پهنه L و A ) فاز 4 و5 ( ، پروژه خط انتقال 
1600 میل��ی مت��ری خروج��ی پهن��ه A و همچنین 
پ��روژه خط انتق��ال  1200 میلی متری  خروجی پهنه 

k می باش��د . 

مراسم کلنگ زنی طرح تکمیل فاضالب تربت حیدريه؛

50 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارد
وزیر نیرو در حاش��یه مراس��م بهره 
برداری از تصفیه خانه فاضالب ش��هر 
گلبهار گفت: 50درصد جمعیت کشور 
تحت پوش��ش ش��بکه جم��ع آوری و 
دفع بهداش��تی  فاضالب  ق��رار دارند.

رض��ا اردکانی��ان در گفتگ��و ب��ا 
خبرنگاران افزود: در بعد از انقالب تنها 
دو تا سه تصفیه خانه فاضالب در کشور 
وجود داش��ت که این تعداد در 40 سال 
گذشته به 215 واحد افزایش یافته است.
وی یکی  از ش��اخص های توس��عه 
را  برخ��ورداری کش��ورها از سیس��تم 

های جم��ع آوری ، تصفیه و اس��تفاده 
از پساب تصفیه شده فاضالب دانست 
و خاطر نش��ان ک��رد: بخش خصوصی 
به واس��طه اهمیت ای��ن بخش تمایل 
زیادی به س��رمایه گ��ذاری دراجرای 
ط��رح ها وپروژه ه��ای فاضالب دارد.

ب��ه گفت��ه وی بخ��ش صنعت هم 
ب��ه خوبی دریافته اس��تفاده از پس��اب 
تصفی��ه ش��ده فاض��الب ، مطمئ��ن 
تری��ن روش در تامی��ن آب پای��دار 
تولیدات صنعتی محس��وب می ش��ود.

وی تاکی��د ک��رد : ف��ارغ از ش��یوه 
ه��ای تامی��ن آب آنچه قطعی اس��ت 
اینک��ه ت��ا جمعی��ت وج��ود دارد م��ا 

م��ی توانی��م روی این منبع )پس��اب 
تصفی��ه ش��ده( حس��اب ب��از کنی��م.

همزمان با دهه مبارک فجر؛ 

بهره برداری و آغاز عمليات اجرايی 
١١ پروژه آب وفاضالب مشهد

حسین اسماعیلیان، رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

مشهد
ای��ام ا... دهه مبارک فجر و چهل س��الگی درخت 
تنومند انقالب اسالمی را به تمامی خدمتگزاران نظام 

مقدس جمهوری اسالمی تبریک عرض می نمایم.
شهر مش��هد دومین کالنشهر کش��ور با جمعیتی 
حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر ، ساالنه پذیرای حدود 
30 میلی��ون زائر بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج 
علیه السالم از سراسر کشور و جهان اسالم می باشد و 
طی 40  س��ال اخیر به یمن پیروزی شکوهمند انقالب 
اس��المی، تأکید خاص��ی بر ارتقای خدمات رس��انی 
در تمام��ی حوزه ها بویژه افزایش س��طح س��المت و 
بهداش��ت جامعه ش��د . در این راس��تا افزایش سطح 
پوش��ش خدمات آب ش��رب بهداشتی و سالم در شهر 
مقدس مش��هد از حدود 60 درصد ابتدای انقالب، به 
100 درصد رسیده است . احداث 4 سد با هدف تأمین 
آب ش��رب و اج��رای چندین طرح بزرگ آبرس��انی از 
جمله انتقال آب از س��د دوس��تی به مش��هد به طول 
1۷0 کیلومتر از جمله اقدامات مهم در حوزه آب شرب 
بوده اس��ت . با نگاهی به اطالعات پایه شرکت احجام 
تأسیسات مرتبط با آب شرب مشهد مانند طول شبکه 
توزیع، خطوط انتقال، ایس��تگاه ه��ای پمپاژ، تصفیه 
خان��ه های آب وتعداد چاه ها و ... رش��د تا 8 برابری را 
نسبت به ابتدای انقالب نشان می دهد که روند توسعه 
آن به مراتب از رش��د جمعیت جلوتر بوده اس��ت ، این 
درحالیس��ت که استان خراسان در اقلیم خشک و نیمه 
خش��ک قرار داش��ته و همواره در بسیاری از سال ها با 
خشکس��الی های پی در پی مواجه بوده و محدودیت 

های منابع آب شدیدتر بوده است.
 کیفی��ت آب از اولوی��ت های مه��م دیگری بوده 
که طی چند دهه اخیر به آن توجه جدی ش��ده اس��ت. 
احداث سه باب تصفیه خانه بزرگ آب و احداث چندین 
آزمایشگاه کنترل کیفی بر اساس آخرین تکنولوژی و 
اس��تانداردهای روز از اقدامات مهم در این حوزه بوده 
اس��ت. استفاده از سیس��تم های سخت افزاری و نرم 
افزاری روز دنیا با تکیه بر دانش بومی در زمینه سیستم 
های تله متری و اس��کادا و همچنین هوشمندسازی 

ش��بکه های انتقال و توزیع آب، ش��رایط پایداری را در 
حوزه تأمین آب به وجود آورده است. تا قبل از انقالب و 
حتی زمان تشکیل شرکت های آب و فاضالب ، شهر 
مش��هد فاقد شبکه جمع آوری فاضالب بود که پس از 
آن با اجرای 3400 کیلومتر ش��بکه فاضالب و احداث 
5 ب��اب تصفیه خانه با مجم��وع ظرفیت 263000 متر 
مکعب در ش��بانه روز ، سطح پوشش جمعیت برخوردار 
از خدمات جمع آوری و دفع بهداش��تی فاضالب به ۷3 
درصد رسیده است . توجه به مشارکت های عمومی و 
خصوصی در تأمین منابع مالی و اجرا و بهره برداری از 
شبکه های آب و فاضالب باعث شده است تا 30 پروژه 
در رابطه با ط��رح های تصفیه خانه فاضالب، کاهش 
هدر رفت آب و کیفی سازی آب چاه ها با اعتبار 25000 
میلیارد ریال در دس��ت اقدام باش��د که ۹500 میلیارد 
ریال آن در مرحله عملیاتی و اجرایی اس��ت. اس��تفاده 
 )IDB( از ظرفیت تس��هیالت بانک توسعه اسالمی
موجب ساخت و بهره برداری از دو تصفیه خانه بزرگ 
و پیش��رفته فاضالب التیم��ور و خین عرب با ظرفیت 

163 هزار متر مکعب شده است.
در ح��وزه خدم��ات هوش��مند و غیرحض��وری به 
مش��ترکین نیز حرکت به سوی شفاف سازی فعالیت 
ها در س��ایه زیرساخت های توانمند فناوری اطالعات 
و افزای��ش خدم��ات و تعام��الت هف��ت روز هفته به 
صورت 24 س��اعته )۷24( با ش��هروندان با اس��تقرار 
س��امانه الکترونیکی خدم��ات فروش و پس از فروش 
مش��ترکین و ارائه App خدمات همراه مش��ترکین 
صورت پذیرفته اس��ت و تمامی خدمات فروش و پس 
از ف��روش )بی��ش از 22 خدمت( بر پهنه web و تلفن 
همراه مقدور گش��ته اس��ت. همچنین جهت سهولت 
دسترسی به پاسخ برای مشترکین و تماس گیرندگان 
با مرکز 122، سیستم پاسخگویی هوشمند مرکز 122 
بر پایه IVR و ارتباط با پایگاه داده مش��ترکین و بهره 
برداری ایجاد گردیده اس��ت. ارائه خدمات رفع اتفاق 
 GIS ب��ا اس��تفاده از فناوری های آنالین و بر بس��تر
موجب ارائه خدمت مطلوب تر و سریع تر به مشترکین 

گردیده است.

پوشش 100درصدی خدمات آب شرب بهداشتی و سالم در مشهد


