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معرفی شرکت های دانش بنیان استان که در دومین جشنواره علمی رضوی خوش درخشیدند
طرح شهرداری مشهد برای زائران
نوروزی مناطق عملیاتی

مشــهدی هایی که در نــوروز  98با خودروی شــخصی به
مناطقعملیاتیدفاعمقدسسفرمیکنند،ازبرنامههای
فرهنگی و خدماتی شــهرداری مشــهد بهره مند خواهند
شــد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی ســازمان اجتماعی
و فرهنگی شــهرداری مشــهد ،بازدید از مناطق عملیاتی
والفجر ۸شلمچه ،نهر خین ،مسجد جامع خرمشهر ،موزه
جنگ خرمشــهر با اتوبــوس و بازدیــد از مناطــق عملیاتی
طالئیه و هویــزه بــا کاروان خودروهای شــخصی ،گردش
روی ارونــدرود از بنــدر خرمشــهر تــا جزیرههــای بوارین،
امالرصاصومینوهمراهباروایتحماسهغواصانباکشتی
مسافربری نگین ،سه شب اسکان در خرمشهر با امکانات
کافی برای اســتراحت ،ســه وعده ناهار ،ســه وعده شــام،
ســه وعده صبحانه به همراه میان وعــده از جمله خدمات
حمایتی شهرداری مشهد در این طرح است .عالقه مندان
به ثبت نام در این طرح مــی توانند تا  25اســفند ،با همراه
داشــتن فتوکپی کارت ملی سرپرســت و افراد خانواده به
فرهنگســرای پایداری مشهد به نشــانی میدان جمهوری
اسالمی (تلویزیون) ،شهید منتظری ،۱۱جنب پارکینگ
کوهسنگیمراجعهکنند.ضمنآنکه باتوجهبهمحدودیت
ظرفیت ،اولویت براســاس زمــان مراجعه خواهــد بود .بر
اساساعالمشهرداریمشهد،هزینهتمامشدهدراینطرح
به ازای هر نفر ۲۷۰هزار تومان است که ۱۲۰هزار تومان
از این مبلغ با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت از سوی
سازمان اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشهد پرداخت
میشــود و پرداخت مبلغ  ۱۵۰هــزار تومان بــرای هر نفر
برعهدهخودمتقاضیاست .شایانذکراستاینطرحبرای
چهاردورهپذیرش ۲۸اسفند،دومفروردین،پنجمفروردین
وهشتمفروردینبرنامهریزیشدهاست.

اعزام 13هزار زائر اولی مستضعف
گیالنی به حرم مطهر رضوی
به همت خادمیاران دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی
بیــش از ۱۳هــزار زائــر اولی مســتضعف گیالنی بــه حرم
مطهر امام رضا(ع) مشرف شــدند .به گزارش آستان نیوز،
کاروانهایزائراولیدرسراسرکشوربههمتکانونهای
خادمیــاری رضوی شناســایی و بــا هزینه اندک و اســکان
و پذیرایی رایگان به مشــهدالرضا(ع) مشــرف میشــوند.
همچنین آســتان قدس رضــوی در کنار توجه به تســهیل
زیارت آسان ،طرح افزایش کیفیت زیارت زائران را نیز اجرا
کردهاست.

همتفناورانخراسان برایتوسعه ایران

ملیحــه رفیــع طلــب  -در دومین جشــنواره علمی
رضوی ،شــرکت های فناور و دانش بنیان اســتان
خوش درخشیدند و در کنار جمعی دیگر از نخبگان
و فناوران تقدیر شدند« .کاوش صنعت توس»« ،به
پویان امین منتظــر»« ،امید پترو انــرژی خاوران»،
«افق روشــن صحرا» و «نویــن کامپوزیــت صدرا»،
شرکت های فناور بودند که بار دیگر ثابت کردند،
محققان این کشور می توانند بسیاری از نیازهای
کشــور در حوزه های مختلف را تامیــن کنند و گره
گشای مشــکالت باشند .روز گذشــته در نشستی
خبری که در پارک علم و فناوری خراســان برگزار
شد ،نمایندگان شــرکت های فناور و دانش بنیان
استان درباره توانمندی های خود سخن گفتند.
به گزارش خراسان رضوی ،در ابتدای این نشست
«سید ایمان شریعتی» مدیر مراکز رشد پارک علم
و فناوری خراسان رضوی گزارشی کوتاه از فعالیت
های پارک علم و فناوری اســتان ارائه داد و گفت:
عالوه بر مشــهد چند مرکز رشــد علم و فناوری در
شهرســتان هایــی مانند گنابــاد ،تربت و نیشــابور
مشــغول فعالیت هســتند که ظرفیت بــرای پارک
فناوری مشهد محسوب می شوند و مراحل توسعه
خود را طی می کنند.
شــریعتی افــزود :مرکز رشــد حــوزه کشــاورزی و
صنایع غذایــی نیز بــا همــکاری مجموعــه وزارت
جهاد کشــاورزی و مرکز تحقیقات استان فعالیت
می کند و مرکز رشــد فرهنگی و مرکز رشد انرژی
در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز در استان فعال
است .وی در خصوص جشنواره علمی رضوی نیز
گفت :خوشــبختانه در یکی دو ســال اخیر ارتباط
خوبی با شــرکت های دانش بنیان اســتان برقرار
شــده که این ظرفیــت در جشــنواره علمی رضوی
هم دیده شد و در دومین دوره جشــنواره ،در کنار
شــبکه جامع دانشــگاه هاکــه متولی حــوزه علم و
فناوری در اســتان اســت ،پــارک علم و فنــاوری و
شــرکت هــای فنــاور تحت حمایــت پــارک حضور
پررنگــی داشــتند .وی افــزود :هــم اکنــون 310
شرکت دانش بنیان و فناور در پارک علم و فناوری
اســتان وجود دارند و حدودچهار هزار و  200نفر
از دانــش آموختــگان دانشــگاهی و متخصصــان
در ایــن شــرکتها مشــغول فعالیت هســتند .در
ادامه این نشست ،نمایندگان شــرکت های فناور
و دانــش بنیان برتر ،به تشــریح فعالیــت های خود
پرداختند و عالوه بر صحبت در این جلسه ،برخی

نخستین رویداد ملی نوآورانه
بانوان در باغ اردوگاه «خاتون»

مدیرمرکزاموربانوانوخانوادهآستانقدسرضویگفت:
ازهفتماسفندماهوبهمدتسهروز،رویدادملی«خاتون»به
عنوان نخستین رویداد ملی نوآورانه بانوان به همت آستان
قدسرضویدرباغاردوگاهخاتونمشهدبرگزارمیشود.
این رویداد ملی با هدف پرورش ایدههای خالقانه بانوان و
آگاهی بخشی و مهارتافزایی بانوان عالقه مند به نوآوری
فرهنگی اجتماعی طراحی شــده است که طی آن مسائل
اصلی و محوری بانوان و خانواده در جامعه اســامی مورد
توجهجدیقرارمیگیرد.
به گزارش تســنیم« ،فاطمه دژبرد» روز گذشته در نشست
خبریاینرویدادملینوآورانهبااشارهبهافتتاحباغخاتون
درسال97گفت:بامشارکتآستانقدسرضویتوانستیم
یکی از باغهای مشــهد را به بانوان و فعالیتهای فرهنگی
آنهااختصاصدهیم.ویخاطرنشانکرد:اردوگاهخاتون
میتواند بســتر امور فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی باشد و
باید رویکرد خالقانــه ،نوآوریهای فرهنگی و اجتماعی با
مشارکتبانوانپررنگترشود.

• 7500مراجعهکنندهبهباغخاتونطی 3ماه

دژبردبااشارهبهاینکهاززمانافتتاحباغخاتون(سومآذر)
تا امروز 7500نفر به این اردوگاه مراجعه کرده اند ،گفت:
در ایــن محل برخــی برنامهها بــرای مخاطبان بــه صورت
ثابت برگزار میشود ،به عنوان مثال دختران زیر 12سال
در برنامههای مختلف در پنج تا شــش مکان حضور دارند،
برخی برنامهها همچون برنامه های مناســبتی به صورت
موقتی اجرا میشــود .وی بیــان کرد :در فاز نخســت18،
هکتار به بخش بانوان اختصاص یافت و به طور کلی قرار بر
تخصیص114هکتاربهبخشبانواناست.برایفعالیتدر
این اردوگاه ،مبلغی جزئی برای بیمه دریافت میشود و بنا
برنوعکارگاههاواستادان،اینمبالغتغییرمیکند،ضمن
اینکهدلیلدریافتمبلغمشخصیازافراد،ایجادتعهددر
بانوانبرایحضوردربرنامههاست.مدیرمرکزاموربانوانو
خانوادهآستانقدسرضویگفت:اردوگاهخاتوندرنیمه
نخستسالازساعت 7صبحتا 19ودرنیمهدوماز 7صبح
تا 16دراختیاربانوانقرارمیگیرد«.علیاصغرسعدآبادی»
دبیرعلمیرویدادنوآورانه«خاتون»نیزگفت:طیفراخوانی
از بانوان درخواست شد در حوزه مشخص شدن مشکالت
موجود مشــارکت کنند که تاکنون  780نظر ثبت شــده و
صاحبان  140ایــده به پیشرویــداد ملی دعوت شــدند و
آموزش عملیاتی کردن ایدهها صــورتپذیرفت .وی ادامه
داد:اینبرنامهویژگیهایمختلفیدارد،بسیاریازافرادبر
اینباورندکهفقطمسئوالنواستاداندانشگاههامیتوانند
در حل مشکالت نقش داشته باشــند ،اما به تازگی یکی از
بانوان با تحصیالت کم و دارای سه فرزند در روستایی دور
افتاده مشکالت را شناسایی کرد و هم اکنون بیزینسپلن
مینویسد.سعدآبادیبااشارهبهاهمیتمشارکتعمومی
برای حل مشــکالت خاطرنشــان کــرد :در صــورت انجام
طرحهای مختلف از سوی دولت ،باید هزینههای بسیاری
پرداخت شــود اما در صورت حضور افراد داوطلب خارج از
بدنه دولت ،این هزینهها معقولتر و ایدههای تازه ارائه می
شودوموردارزیابیقرارمیگیرد.

•ساخت دستگاه تصفیه سیالب

اطالعات مربوط به دستاوردهای خود را در اختیار
خبرنگاران قرار دادند.

•تنها شرکت دانش بنیان در حوزه بهینه
سازی مصرف انرژی

«خســروی» که به عنوان نماینده شرکت «به پویان
امین منتظر» در این جلسه حضور داشت اقدامات و
فعالیت های این شرکت را تشریح کرد و گفت :تنها
شرکت دانش بنیان در حوزه بهینه سازی مصرف
انــرژی در ســطح کشــور هســتیم کــه گواهینامــه
صالحیت خدمــات مشــاوره از ســازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشــور را داریم و با 12ســال سابقه
تخصصــی ،دارا بــودن مجوزهــای الزم از مراجــع
ذی ربــط و در اختیار داشــتن بیــش از  40نیروی
متخصص و خــاق در رشــته هایی از جملــه برق،
مکانیک ،سیســتمهای انرژی ،مهندسی شیمی،
صنایــع ،نانــو ،آب و فاضــاب ،عمــران وکامپیوتر
همچنیــن همــکاری طیــف وســیعی از اســتادان
دانشــگاه ،در زمینــه اســتقرار سیســتم و ســامانه
جامــع مدیریــت انــرژی  ISO 50001و ممیــزی
انرژی فعالیت داریم و تاکنون بیش از  190پروژه
موفق و بیش از  60کارفرما در  20اســتان کشور
داشته ایم.

•سازنده تجهیزات آزمایشگاهی
مهندسی شیمی و نفت
«اخالقی» مدیــر عامل شــرکت «امیــد پتروانرژی
خاوران» نیز به معرفی شرکت خود و دستاوردهای
آن پرداخــت و اظهــار کــرد :این شــرکت طراحی
و ســاخت تجهیــزات آزمایشــگاهی و صنعتــی در
حــوزه مهندســی شــیمی و نفــت را بر عهــده دارد

و فعالیــت خــود را با طراحــی و ســاخت تجهیزات
نوآورانــه آزمایشــگاهی و صنعتــی در حــوزه های
مختلــف مهندســی نفــت و مهندســی شــیمی از
ابتدای ســال  96در پارک علم و فناوری خراسان
آغــاز کــرده اســت .در آذر مــاه  97مجــوز دانــش
بنیان را به دلیل ساخت دســتگاه پیکنومتر گازی
دریافت کردیم ،همچنین اولین شــرکت ســازنده
تجهیزات آزمایشگاهی فناورانه در زمینه مهندسی
شــیمی و نفت در شرق کشــور هســتیم و به عنوان
نماینده اســتان در ششمین نمایشــگاه تجهیزات
آزمایشگاهی ساخت ایران در دی ماه  ،97شرکت
کردیــم که در این نمایشــگاه محصوالتــی از جمله
ســیالب زنی مغزه مــورد اســتقبال دانشــگاه ها و
صنایع مرتبط قرار گرفت.

•فعالیت در مناطق ویژه پارس جنوبی و
بندر امام خمینی(ره)

«کهربایــی» بــه عنــوان نماینــده شــرکت «کاوش
صنعت توس» نیز گفت :به عنوان یک شرکت دانش
بنیان در حوزه ســاخت و تامین تجهیزات ،قطعات
و خدمات فنی مهندســی مورد نیــاز صنعت نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی در پــارک علم و فناوری
خراسان فعال هستیم .وی افزود :این شرکت رتبه
رسمی فناوری در حوزه کاری خود را داراست و با
تکیه بر توان اجرایی و اســتفاده از نیروی کارآمد و
مجموعه تجهیزات در اختیار ،پاســخ گوی بخشی
از تقاضای صنعتی کشور در حوزه تجهیزات مورد
نیاز صنعت کشور است.
بــه دلیــل نیــاز روزافــزون صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی کشــور به محصــوالت و خدمــات این
شرکت و نیز واقع شــدن مراکز عمده صنعت نفت

آماده سازی خانه باغ تاریخی توس برای بازدید گردشگران

ازهفتماسفندوبههمتآستانقدسرضوی
برگزارمیشود

کشــور در مناطــق ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی
بندرامــام خمینــی(ره) ومنطقــه ویــژه اقتصادی
انرژی پارس جنوبی ،این شرکت اقدام به استقرار
مراکز خدمات  MAJOR FORCEدرمناطق مذکور
کرده است.

درهای باغ «عمارت» باز می شود

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت :درهای باغ بزرگ عمارت چهار
برج مشهد به روی گردشگران شهر تاریخی توس باز می شود .به گزارش
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی« ،احسان زهره وندی» افزود :
به دلیل ماندگاری بیشتر گردشگران در شهر تاریخی توس طرحی که
بتواند افزایش ساعت حضور بازدید کنندگان در شهر توس را فراهم کند
در دستور کار تیم فنی پایگاه قرار گرفت و طرح مرمت و احیای عمارت
چهار برج مشهد تهیه شــد .این طرح به تصویب شــورای فنی اداره کل
میراث فرهنگی خراســان رضوی رســیده و عملیات اجرایــی این بنا با
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مشارکت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد آغاز شده است.
خانه باغ چهار برج توس در فاصلــه  ۵کیلومتری جنوب غربی مجموعه
فرهنگی تاریخی آرامگاه فردوسی قرار دارد .این اثر ،باغی به مساحت
حدود  ۴هکتار اســت که یک حیاط مرکزی و بنایی مســتطیل شــکل
در منتهی الیه ضلع شــرقی خــود دارد .این خانه باغ همچنین شــامل
زمستان نشــینه (پذیرایی به ابعاد  ۶*۴در ضلع جنوبی) ،کرسی خانه
(اتاق های مجاور زمستان نشینه) ،تابستان نشینه ( اتاق های شمالی)،
حوضخانه (اتاق حوضدار  ۲متر پایین تر از سطح دیگر اتاق ها) است.

«احمــد گــداز» مدیرعامــل شــرکت «افق روشــن
صحــرا» که در حــوزه تصفیه آب فعالیــت می کند،
اظهــار کــرد :از ســال  83در زمینه بیابــان زدایی
فعالیت خــود را آغاز و بعد از دو ســال به حوزه آب و
ساخت دستگاه های آب شیرین کن ورود کردیم.
سیل پاکســتان محرکی بود تا اگر حادثه مشابهی
در کشــور روی داد آمادگی مقابلــه و جلوگیری از
خســارات ناشــی از این رویداد طبیعی برای مردم
به حداقل برســد و بــا توجه بــه این موضــوع ،بنا به
پیشــنهاد و کمک و حمایت شــرکت آب و فاضالب
روســتایی خراســان رضــوی مطالعات خــود را در
این زمینه شــروع کردیم و در ســال  1392موفق
به اختراع فیلتر و دســتگاه تصفیه ســیالب شدیم.
گداز با اشــاره به اختراع دســتگاه تصفیه آب های
گل آلود و ســیالب برای اولین بار در جهان توسط
متخصصــان داخلــی خاطر نشــان کــرد  :کاهش
مشــکالت در زمان بحران های سیل  ،زلزله و ، ...
تهیه آب آشــامیدنی و حذف کدورت و میکروب از
سیالب  ،کمترین نیاز به انرژی و سوخت با استفاده
از تجهیــزات کم مصــرف  ،راه اندازی سیســتم در
کمتر از  5دقیقه ،دستگاه اتوماتیک و نیاز نداشتن
اپراتــور و قابلیت جابه جایی ســریع برای مدیریت
بحران از ویژگی های این دستگاه است.

•توانایی تامین مواد اولیه پیشرفته
موردنیاز صنایع

«مالکــی» مدیر عامــل شــرکت «نویــن کامپوزیت
صدرا» نیــز اظهار کــرد :فعالیــت های خــود را در
سال  ۱۳۸۹آغاز کردیم ،در ادامه با توجه به میزان
تقاضــای صنایــع مختلــف داخلی بــه محصوالت
کامپوزیتی و جایگاه ویژه این محصوالت در صنایع
مختلف ،عالوه بــر افزایش و تنــوع محصوالت ،در
امر مشــاوره ،طراحی و اجرای پروژه های تولیدی
نیز فعالیت های خود را گســترش دادیم به طوری
که هم اکنون توانایــی تامین مواد اولیه پیشــرفته
در بســیاری از حوزه هــا از جمله هوافضــا و صنایع
مختلف را نیز داریم.

اخبار
فرهنگ و هنر

غالمعلیحدادعادل:

تربیت انسان مدیر برای کشور
مهم تر از دانشمند کردن آن هاست

رئیس هیئــت امنای کانون مدارس اســامی کشــور گفت:
امروز نیاز اصلی انقالب اســامی تربیت انسانهایی مدیر و
مدبراستوتربیتانسانهاییمدیربرایآیندهکشورمهمتر
وضروریترازدانشمندتربیتکردنآنهاست.
بهگزارشآستاننیوز،غالمعلی«حدادعادل»روزگذشتهدر
ششمین اجالسیه دبیران و مدیران کانون مدارس اسالمی
سراسر کشور که در دبیرســتان علوم و معارف اسالمی امام
رضا(ع)برگزارشد،اظهارکرد:انقالباسالمینعمتبزرگ
آزادیرابهماعطاکردوهمینانقالبزمینهرسیدنبهمقاصد
الهیرابرایمافراهمآوردوحاالنوبتعملوخدمتاستتابه
واسطهخونهاورشادتهایشهیدانازاینعرصهبهدرستی
پاسداریکنیم.ویباتاکیدبرنقشگفتمانتمدناسالمیدر
دنیایمعاصربیانکرد:روحتمدناسالمی،عینیتیافتگی
فرهنگ اسالمی است و تمامی ارزشها ،اعتقادات ،بینش
و جهان بینی در سایه تمدن اســامی محقق میشود؛ ما در
تعلیموتربیتبایدمسیرمانحرکتبهسمتتمدناسالمی
و تربیت نسل آینده بر اساس فرهنگ اسالمی باشد اما هنوز
با رســیدن به این مطلوب فاصله زیادی داریــم .حداد عادل
با اشــاره به جایگاه جهانی امروز ایران اســامی ،ادامه داد:
یدشمنان
قدرتوپیشرفتجمهوریاسالمیباعثکینهورز 
شده است و اگر انقالب ،ریشــهدار و به عنوان یک واقعیت در
دنیا مطرح نشده بود چه دلیلی داشت تا این حجم گسترده
تحریمهارابرماتحمیلکنندودههاکشوردرلهستانگردهم
بیایندوعلیهایراناتاقفکرتشکیلدهند؟رئیسفرهنگستان
زبان و ادب فارســی در بخش دیگری از صحبــت های خود،
تشــکیل کانون مدارس اســامی را میوهای از درخت پرثمر
جمهوری اسالمی ایران دانســت و گفت :هم اکنون بیش از
 ۵۰۰مدرسه با یکدیگر ارتباط و همکاری دارند و همه برای
خدمت به انقــاب و جمهوری اســامی و آمــوزش و پرورش
تالشمیکنند.ویهمچنینباتاکیدبرتوسعهوتقویتکانون
اسالمی مدارس تأکید کرد :وزارت آموزش و پرورش وظایف
عمومی و مشــکالت خاص خــود را دارد و نمیتواند بیش از
اینبهمدارسرسیدگیکندواینوظیفهماستکهبهتربیت
نیروهای آینده در تراز جمهوری اسالمی و انقالب بپردازیم.
ویخطاببهتمامیمدیرانودبیرانمدارساسالمیافزود:
پیام اخیر مقام معظم رهبری فصل جدیدی برای جمهوری
اسالمیاست،آنراغنیمتبدانیدزیراتجربهگرانبهای40
سالمسئولیتودرکیاستکهایشانازجهانداشتهاندوهر
مفهومآندرسیبرایانتقالبهدانشآموزاناست.

•ضرورتتوسعهمدارساسالمیدرمناطقمحروم

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان نیز در این همایش گفت:
با توجه به توســعه مدارس اسالمی در شهرســتانها و مراکز
استانها ضروری اســت توجه ویژهای به توسعه این مدارس
درمناطقمحرومداشتهباشیم«.قاسمعلیخدابنده»افزود:
با توجه به این که رســالت ما در آموزش و پرورش اجرای سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش اســت قطعا توجــه و اولویت
هایکاریمانیزبایدبراساسمسائلفرهنگیوتربیتیباشد.

«شیردال» در آذرنور
گروههنری«ریرا»،نمایشگاه
شیردال را در نگارخانه آذرنور
مشــهد برپا مــی کنــد .در این
ن مایشــگاه کــه ســاعت 17
جمعه سوم اســفند ماه افتتاح
می شــود ،زیورآالت و تزئینات
چوبی با الهــام از موتیف های
جانوری و گیاهی ساسانی در
معرضدیدعالقهمندانقرارمیگیرد.ایننمایشگاهشامل
آثارنسیمدهنوی،نفیسهآقاییوهدیجعفریاستوتاهفتم
اسفندهرروزازساعت 17تا 20درنگارخانهآذرنوربهنشانی
خیابانیراهنمایی 10برپاخواهدبود.

