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شهرستان ها

گوناگون

همزمانباکنگرهملی ۱۴۰۰شهیدنیشابور

عملیات مرصاد در نیشابور
بازسازی می شود

شــجاعی مهر /فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج
ســپاه شهرســتان نیشــابور از آغــاز بــه کار کنگــره
ملــی 1400شــهید ایــن شهرســتان با بازســازی
عملیات مرصــاد در  13آذرمــاه درمنطقه عمومی
روستای بشرآباد این شهرستان خبرداد.وی افزود:
همزمان باآغاز به کار کنگره ملی 1400شهید این
شهرستان،بازسازیعملیاتمرصادروزچهارشنبه
 13آذر  98از ســاعت  9تــا  11در منطقه عمومی
روستایبشرآبادبرگزارمیشود .سرهنگحسینی
افزود :کلیه مراحــل عملیات مرصــاد در محل تپه
پایه یک نیشابور بازسازی و دالوری های سربازان
اسالم به تصویر کشیده خواهد شد.

برداشت ۹۴هزارتناناردراستان

خراسان رضوی هشت هزارو  ۳۶۰هکتار باغ انار
دارد که از این ســطح  ،هفت هزارو  ۹۰۰هکتار آن
بارور است.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
خراســان رضوی با اعالم این مطلــب گفت :طی
امســال حدود  94هزار تن انار از باغ های اســتان
برداشــت شد.ســید هاشــم نقیبی افــزود :عمده
شهرســتان هــای تولیــد کننده انــار در خراســان
رضوی به ترتیب مه والت ،بردســکن ،خلیل آباد،
بجستان ،کاشمر و ســبزوار هســتند و ارقام عمده
تجاری انــار اســتان رقم بجســتانی ،شیشــه کپ،
خــزر و اردســتانی اســت.وی با اشــاره بــه این که
«خوشــبختانه در تولید انار در اســتان به هیچ وجه
از ســموم شــیمیایی اســتفاده نمــی شــود» اظهار
کرد :برای مبارزه با کرم گلوگاه انار که آفت عمده
انارســتان هــای اســتان اســت از روش هــای غیر
شیمیایی همچون جمع آوری انارهای آلوده ،پرچم
تراشی تاج انار ،گل گیری تاج انار و رهاسازی زنبور
تریکوگرامــا اســتفاده می شــود.وی خاطر نشــان
کرد :هم اکنون  550هکتار باغ انار در شهرستان
خلیل آباد گواهی ارگانیک  EUدارد.

مرمت بنای تاریخی شاهزاده
قاسم درتایباد
کلثومیان/بنایتاریخیمزارشاهزادهقاسمدرتایباد با
اعتباری معادل۱۵۰میلیون ریال مرمت شد.رئیس
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی تایباد
گفت :مرمــت ،بامســازی ،اصــاح ناودانهــا ،کف
سازی ،مرمت ســردر ورودی ،نصب در و پنجرههای
این اثــر تاریخــی از مهم تریــن اقدامــات مرمتی این
بناســت.تاج محمدی افزود :مرمت ایــن اثر تاریخی
از محــل درآمــد موقوفات شهرســتان و بــا همکاری
اداره اوقاف و امور خیریه تایباد با هزینه بیش از ۱۵۰
میلیون ریال انجام شــده اســت.وی ادامــه داد :هم
اکنون  ۱۰بنای تاریخی این شهرستان در دو بخش
مرکزی و میان والیت نیاز به مرمت و بازسازی دارد.
تاج محمدی به شناســایی  ۱۱۷اثــر تاریخی در این
شهرستان اشاره کرد و گفت :از این تعداد  ۳۵اثر در
مرحله ثبت قرار دارد.وی افزود :این شهرستان ۴۶
اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد که مزار موالنا
زینالدین ابوبکر تایبادی ،میل کرات ،رباط تاریخی
عباس آباد و مزار شاهزاده قاسم در شهر مشهد ریزه
از مهم ترین آنهاســت.بنای تاریخی مزار شاهزاده
قاســم شــهر مشــهدریزه در ســال  ۱۳۷۷به شماره
 ۲۰۷۶در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.

بهرهبرداریازپارکتخصصیICT
استانتا 22بهمن
مشــاور وزیر و رئیس پارک فناوری اطالعات وزارت
ارتباطات از به بهرهبرداری رسیدن پارک تخصصی
 ICTخراســان رضوی تا  ۲۲بهمن ماه خبــر داد .به
گزارش روابط عمومی استانداری« ،دامغانیزاده»
در دیــدار بــا معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
استانداری،افزود:براساسبرنامهریزیوهماهنگی
انجام شــده با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،تا
 22بهمن امســال ،پارک تخصصی  ICTاســتان در
محلساختمانادارهکلپست،رسمابهبهرهبرداری
خواهد رســید .دامغانیزاده اظهارکــرد :با توجه به
این که پارک علم و فناوری خراسان ،به فضای کاری
برای استقرار شرکتهای نوپا در داخل شهر مشهد
نیاز دارد ،در حال تنظیم و تبــادل نظر درباره توافق
نامهای دوجانبــه برای اختصاص بخشــی از فضای
پارک تخصصی  ICTبه پارک علم و فناوری اســتان
هســتیم .وی گفت :به منظور راهبری کامل شــبکه
ملی توسعه اقتصاد دیجیتال در استان ،با استفاده از
ظرفیت پارک تخصصی ، ICTکارگروهی به ریاست
استانداری در حال شکلگیری اســت که نقشه راه
و برنامه اجرایــی مربــوط  ،در این کارگــروه مصوب
و پیگیــری خواهد شــد .در این جلســه «رســولیان»
معاون استانداری نیز بر حمایت جدی از شکل گیری
هدفمند پارک تخصصی  ICTبرای اســتقرار بخش
خصوصــی فعال ایــن حــوزه تاکید کــرد .همچنین
«روحبخش» مدیرفناوری اطالعات و شــبکه دولت
اســتانداری ایجاد پــارک تخصصی  ICTاســتان در
محل اداره کل پست را ظرفیت خوبی برای استقرار
شــتابدهندههای تخصصی حوزه هوشمندسازی
فعال استان دانست.
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مرمت 107آسباد در خواف

گزارش خراسان رضوی از تولیدکنندگان موفق کم بینا و کم شنوا در تربت حیدریه

حکایت  5جوان معلول که خستگی را خسته کردند
گزارش

ساز خود می سازد.خبرنگار وقتی از محمود
می پرســد کــه هزینــه ســاخت این دســتگاه
دســتی چند برابــر کمتــر از دســتگاه اصلی
برایت آب خورده اســت؟ محمود می خندد و
می گوید ۱۵۰ :برابر کمتر از آن مبلغ!

شعبانی

دوازدهــم آذر ،روز جهانــی معلوالن اســت و
به همیــن مناســبت ۱۰تــا  ۱۶آذر هر ســال
هفتــه معلــوالن نام گذاری شــده اســت.این
هفتــه فرصــت مغتنمی اســت تــا توانمندی
و ظرفیت بســیار بــاالی معلوالن بــه عنوان
جامعه هدف بهزیســتی معرفــی و همچنین
مسائل و مشکالت افراد معلول و انتظارات بر
حق آن ها در جامعه منعکس شود.به گزارش
خراسان رضوی ،فعالیت چند جوان کم بینا و
کم شنوا در تربت حیدریه و تولید محصوالت
تاسیساتی نمونه ای بارز از شکوفایی توانایی
های بالقوه افراد معلول در جامعه است.
محمود عمرانی جوان  ۳۲ســاله که موسس
کارگاه تولیدی عمران صنعت تربت حیدریه
اســت از فعالیت چند ســاله خــود در تولید و
سختی های پیش رویش می گوید .او کارش
را از دهم مهر سال گذشته آغاز کرده و حدود
یک سال بعد مجوز بهرهبرداری را کسب کرده
اســت؛ او حــاال از تولیدکننــدگان و جوانان
موفق کارآفرین و عضــو جامعه نابینایان و کم
بینایان تربت حیدریه است.محمود عمرانی
می گوید :در کارگاه به تولید شیلنگ پیسوار
پکیج و آبگرم کن ،قطعات پالستیکی از قبیل
کف شــوی،چاه بست،شــیلنگ های توالتی
و تاسیسات ســاختمانی مشغول هستیم  .او
از روزهای خواســتن و توانســتن خود حرف
می زند.
•آستین همت مان را باال زدیم و شروع به
تولید کردیم

محمود می گوید :از حدود ســال  ۸۵مشغول
انجام کارهای تاسیســاتی بوده ام و دلیل این
که تصمیــم گرفتــم کار تولید را آغــاز کنم این
بود که سال  ۹۱زمانی که در مشهد به تازگی
خط نصب فنکوئل راه افتاده بود ،برای نصب
این دستگاه به شیلنگ های متئو نیاز بود و به
دلیــل کمبــود در تولید داخلی ایــن محصول
در کشور سفارش و خرید آن مشکل بود .از آن

•از مسئوالن حمایت می خواهم

جا با خودم گفتم چرا خودمــان نتوانیم تولید
کنیم؟ او می افزاید :افراد متقاضی اســتفاده
از این شــیلنگ ها زیاد بودند اما محصولی که
عمدتا از کشور ســوئیس وارد کشــور می شد
پاسخ گوی نیاز بازار نبود.محمود خاطر نشان
می کند :کمکم تحقیقات خود را در خصوص
تولید این شیلنگ ها شــروع کردم و به کارگاه
هایی کــه تــازه کار را در تهــران شــروع کرده
بودند،سر زدم .با تولید کنندگان آن صحبت
می کردم تا با روند تولید آشــنا شوم و باالخره
بعــد از این که نحــوه کار کــردن و تولیــد را یاد
گرفتم،به شهر خودم آمدم و با برادرانم آستین
همت خود را باال زدیم و شروع به کار کردیم .در
ابتدا کار را با برادرم ابراهیم که مثل خودم نیز
از جامعه کم بینایان است و دیگر برادرم که او
سالم اســت ،آغاز کردم .او می گوید :امروز ما
پنج نفر از مددجویان بهزیستی در این کارگاه
مشغولکارهستیموسهنفردیگرکهمسئولیت
حمل بار وحسابداری کارگاه را برعهده دارند
از افــراد ســالم اند.بــه گفته عمرانــی مصرف
شــیلنگ های پیســوار در ســینک های ظرف
شویی،روشویی،پکیجهایساختمانی،آبگرم
کن ،فن کوئل و هواسازهاست .او میگوید :تا
این جا بدون یک ریال حمایــت مالی از جایی
توانسته است به همراه برادرانش کار را پیش
ببرد و امروز سرمایه کارگاه خود را به حدود دو
میلیارد ریال برساند.
•حضور در بازارهای همسایه هدف بعدی

نکته جالب تر این که محمود که هنوز عمر کار

خودش را به دو سال نرســانده به فکر حضور
در بازارهای آن طرف آب اســت .او گفت :در
سفری که امسال به کابل افغانستان داشته،
توانســته آن جا خریدارانــی بیابــد و امیدوار
اســت در آینده نزدیک محصــوالت خود را به
آن طرف آب ارسال کند .محمود می گوید که
مقدمات صادرات این محصول توسط فردی
از دوســتانش بــه کشــورهای همســایه مثل
ترکمنســتان ،پاکســتان و عراق هــم در حال
تحقق است .محمود می گوید :مشکالتی بر
ســر راه ما هنوز وجود دارد و آن کمبود منابع
مالــی و محدودیــت در توســعه و گســترش
ماشین آالت برای تولیدمان است .او امیدوار
اســت که با همــت و حمایت مســئوالن اداره
بهزیســتی تربت حیدریه بتوانــد تجهیزات و
وســایل تولیدی خود را توســعه دهد و به روز
کند .جالب اســت بدانید که برای خم کردن
لوله های سر دوشــی،زمانی که محمود نیاز
به دستگاهی برای ساخت علم دوش ساده و
اهرمی داشته است که به گفته خود او ،حدود
 ۷۰میلیون تومــان برای خرید این دســتگاه
نیاز داشــته وقتی جیــب خود را بــی پول می
بیند،شــروع به ساخت همین دســتگاه روی
یک میــز فلزی ســاده مــی کند و حــاال روزی
 ۲۰۰عدد سردوشی با همین دستگاه دست

محمــود عمرانــی خاطــر نشــان می کنــد :با
وجــود داشــتن مجــوز و پروانــه بهره بــرداری
به علت نداشــتن دســتگاه تزریق پالســتیک
مجبور اســت مواد اولیه را به یکی از کارگاه ها
در مشهد ببرد و به وســیله قالبهای تولیدی
خود ،محصوالت پالستیکی را آن جا بسازد و
سپس در این کارگاه آن را مونتاژ و بسته بندی
و وارد بــازار کند .بــه گفته خــودش او امروز به
حمایت مســئوالن برای خرید دستگاه تزریق
پالستیک و تولید شیلنگ های متئو به منظور
ایجادبافت،روکشوسریتراشیشمشبرنج
که  ۵۰۰میلیون تومان است ،نیاز دارد.
•ظرفیت ایجاد اشتغال تا  ۳۰نفر از
معلوالن

محمود کــه از وضعیت نابه ســامان اشــتغال
معلــوالن در تربت حیدریه گالیه مند اســت،
می گوید :اگر بتوانم با حمایت مسئوالن این
دستگاه ها را خریداری کنم و کارگاه را توسعه
دهم ،می توانم تا  ۳۰نفر از افراد جامعه هدف
بهزیســتی از جملــه افــراد دارای معلولیــت
جسمی حرکتی و کم بینا و کم شنوا را در این
تولیدی به صورت مستقیم مشغول کار کنم.
او در پایان صحبت هایش گفت که به حمایت
مســئوالن نیــاز دارد و در ســال رونــق تولید
وظیفه همــه این اســت که به دشــمنان ثابت
کنند که ایرانی توانمند است و می تواند روی
پای خود در همه صحنه ها بایستد و خود رفع
کننده نیازهایش باشد.

مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی آســبادهای ایران
از مرمــت اضطــراری  107دســتگاه آســباد
درشهرســتان خواف خبــر داد.به گــزارش روابط
عمومی میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دستی استان رکنی افزود« :تا کنون  124آسباد
در خواف شناســایی شــده که ازاین تعــداد 107
آســباد به صورت اضطراری مرمت شده است».او
با بیــان این که همچنیــن مرمت تدریجــی این آثار
تاریخــی در دســتور کار قــرار دارد ،اظهــار کــرد:
«تعــداد 12دســتگاه از آســبادهای ثبت شــده در
فهرست آثار ملی به طور کامل احیا شده است».وی
گفــت « :با توجــه به ثبت موقــت آســبادهای ایران
در فهرســت میــراث جهانــی و انجــام مراحل ثبت
جهانی آســبادها ،مرمت و احیای این آثار تاریخی
در شهرســتان خــواف می توانــد نقــش مهمی در
این اقدام داشــته باشــد».گفتنی اســت :از 400
اثر تاریخــی شناســایی شــده شهرســتان خواف،
بیــش از  100اثر در فهرســت آثار ملی ثبت شــده
است .پرونده ثبت جهانی آسبادهای نشتیفان نیز
در حال انجام است.

مدیرعاملفوالدخراسان:

راه اندازی کارخانه فوالدسازی
شماره 3را در دستورکار داریم

شــجاعی مهر-مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان با
اشــاره به ســال تولید ملی گفت :راه اندازی فوالد
ســازی شــماره  3را در دســتور کار داریم و کاهش
بهای بیشتر در خط تولید و بومی ســازی از برنامه
های میان مدت ماست .کســرا غفوری در حاشیه
برگــزاری شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی
متالوژی و صنایع فلزی ایران در جمع خبرنگاران
افــزود :بــا جدیت بیشــتری در حــال پیگیــری راه
انــدازی طرح  2.5میلیون تنی کنســانتره ســنگ
آهن ســنگان برای حفظ چرخه تولید در خراسان
رضوی هستیم.

