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مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی خبر داد:

ویژه برنامههای صدا و سیمای خراسان رضوی در ایام محرم
مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت :مراسم سوگواری ایام محرم در اقصی نقاط استان با پوشش گسترده رادیویی و تلویزیونی به سمع و نظر مخاطبان می رسد
مشــهد  -ســید علــی شــفیعی -
خبرنگارهمدلی  -محسن نصر پور مدیر کل
صدا و ســیمای خراسان رضوی با بیان تسلیت
ایام عزا داری و سوگواری حسینی گفت :محرم
یاد آور بزرگ ترین حماســه ظلم ســتیزی و
آزادگی در تاریخ بشــری است .حماسه عاشورا
حماســه انســان های پاک دل و راست قامتی
است که عاشقانه به وصل الهی لبیک گفتند و
درراه دین و عقیده از جان گذشتند.
وی با اشاره به پوشش گسترده صدا و سیمای
خراسان رضوی از مراسم عزاداری در ایام محرم،
افــزود :حوزه ســیما با ویژه برنامــه ی مرثیه
آفتاب به تهیــه کنندگی علی محمد کاظمیان
پور به صورت زنده در  13برنامه  75دقیقه ای
با ساختار ترکیبی استودیویی و رویکرد انعکاس
عزاداری های حرم مطهر ،کارشناسی ،مداحی و
 ...تهیه و پخش خواهد شد.
برنامه عطرعاشــقی نیز بــه تهیه کنندگی
محســن افکاری با  8برنامــه  30دقیقه ای با
ساختار ترکیبی به معرفی محرم در شهرستان
ها و تبیین قیام عاشــورا ،مراسم آئینی و سنت
های مرسوم ،ترویج عزاداری سنتی ،مصاحبه با
سوژه های خاص و افرادی که در عزای حسینی
زندگی شــان متحول شده و گزارش از محافل
روضه خوانی کوچک آماده پخش شده است.
قیامت حــروف نیز بــا  10برنامه  30دقیقه
ای در ســاختار گفتگو و رویکرد شعر و ادبیات
محــرم و مباحث کارشناســی از زبان مداحان

اهل بیت (ع) سخنرانی مذهبی ،دکلمه ،پالتو،
مداحی و  ...تهیه شده است.
برنامه « تا آســمان » به تهیه کنندگی آقای
محمــد علی صادقی بــا آیتم هــای مداحی،
کارشناس مذهبی ،نماز مناسبتی و پالتو با 10
برنامه  30دقیقه ای در خصوص مباحث تبیینی
قیام عاشورا تهیه می شود .وصبح خراسانی به

تهیه کنندگی ســید محســن ناطقــی با آیتم
های گــزارش موضوعی ،پالتو ،گزارش مردمی،
پالتوهای مرتبط ،کارشــناس مداح و وله های
مناســبتی به صورت ویژه و زنده با  10برنامه
 60دقیقه ای وهمچنین شــب شــرقی نیز به
تهیه کنندگی محسن وکیلی هر شب به مدت
 40دقیقــه با آیتم های ویــژه محرم همچون

کارشناس و پژوهشگر ،نویسنده ،خطاط و شاعر
با موضوع محرم و عاشورا و معرفی حسینیه ها
پخش خواهد شد.
برنامه پزشــک شما نیزبه تهیه کنندگی علی
قنبــرداری با آیتم های ســامت و بهداشــت
عمومــی ،ارتباط با کارشناســان ،ســامت و
تغذیه عزاداران در خیمه هــا و تکایا و زائرین

پیاده آماده برای پخش در این ایام می باشــد.
همچنین سیمای خراسان رضوی با برنامه های
اذن عزا ،مرثیه آفتاب ،مراسم های حرم مطهر
رضوی ،ترتیل قرآن شب عاشورا ،خطبه خوانی،
همایش شــیر خوارگان حســینی (ع) و  ...به
موضوع محرم می پردازند.
ویژه برنامه های تاســوعا و عاشورا به صورت
زنده با ساختار گزارشی در  2برنامه  300دقیقه
ای پخش خواهد شد.
همچنین ســیمای خراســان رضوی با 100
برنامه  30دقیقه ای با شــبکه های سراســری
و استانی به صورت زنده ارتباط خواهد گرفت.
محســن نصر پــور در ادامــه از برنامه های
صدای خراســان رضوی در این ایــام با عنوان
حســینیه دل به مــدت  90دقیقه بــه تهیه
کنندگی مصطفی اعلمی بــا آیتم های متنوع
شــامل گزارش  ،تکیه های حســینی  ،ذاکران
حسینی  ،عاشقان حســینی و یاوران حسینی
باهدف آشنایی مخاطبان با اصحاب امام حسین
(ع) و فلسفه عاشورا و ذکر برخی نکات تربیتی
در مکتــب امام حســین(ع) و ایجاد یک تکیه
رادیویی در دهه اول محرم در صدای خراســان
رضوی تهیه و پخش می شــود .از دیگر برنامه
های صدای خراســان رضوی در این ایام برنامه
رادیویی « شب های محرم » به تهیه کنندگی
محمد رضا غوث به طور زنده از صدای خراسان
رضوی پخش خواهد شد .در این برنامه هر شب
یک کارشناس در برنامه حضور دارد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد خبر داد:

اعزام  600پاکبان و  100دستگاه اتوبوس به کشور عراق
مشــهد  -رضا خواجه نائینی با اشاره به شــرایط افرادی که در لیست اعزام به
کشــور عراق در قالب کاروان خدام السین (ع) قرار میگیرند ،گفت :شرایط اعزام
افراد در فراخوانی منتشر میشود و کســانی که تمایل دارند برای خدمتگزاری
اعزام شوند ،انتخاب میگردند.
وی عنوان کرد :تالش میشــود افرادی انتخاب شــوند که زیارت اولی باشند.
همچنین با توجه به گرمی هــوا و تراکم جمعیت ،افراد اعزامی باید از توانمندی
جسمی برای حضور و خدمترسانی برخوردار باشند .در عین حال تخصص افراد
در اعزام نیز دارای اهمیت است.
معاون مالی و پشــتیبانی شــهرداری مشهد با اشاره به اســتقبال روز افزون از
ســفر زیارتی اربعین طی سالهای گذشته ،بیان کرد :امسال نیز انتظار میرود با
توجه به حذف روادید از این سفر معنوی ،میزان حضور زائران و عزاداران خاندان
عصمت و طهارت (ع) در عراق افزایش داشته باشد.

خواجه نائینی بــا بیان اینکه اعزام نیرو و ماشــینآالت برای کمک به برادران
دینیمان در عراق بخشــی از وظیفه ما اســت ،خاطرنشان کرد :در این راستا هر
ســاله ستاد ملی اربعین اقدام به تقســیمبندی وظایف و برنامهریزی امور در بین
شــهرداریهای کشور میکند که شهرداری مشهد نیز با تقبل کار حمل و نقل و
نظافت بخشــی از شهر نجف و نزدیک مرز ،در خدمتگزارای به زائران و عزاداران
میکوشــد.وی به اعزام  600نفر پاکبان در ایام اربعین حســینی به کشور عراق
اشاره کرد و گفت :همچنین  100دستگاه اتوبوس به همراه تعدادی ماشینآالت
نظافتی نیز به این کشور اعزام میشود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد به بازدیدها و نشستهای بین مدیریت
شــهری مشهد و شهر نجف طی سالهای گذشته اشاره کرد و اظهار داشت :عتبه
نجف همواره از همکاری مدیریت شــهری مشهد در ایام اربعین تشکر و قدردانی
کرده و اعالم رضایتمندی کردند.

خواجه نائینی خاطر نشــان کرد :مدت  4سال اســت که شهرداری مشهد این
وظیفه را به صورت مستمر به انجام میرساند و برای ارائه بهتر خدمات میکوشد.

دستگاههای اجرایی که در تابستان جاری  20درصد مصرف آب را کاهش دهند تقدیر میشوند
اصفهان – خبرنگار همدلی:مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان
در نشســتی که با حضور مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری و مدیران بحران
دســتگاههای اجرایی،فرمانداریهــا و نیروی انتظای و نظامــی پیرامون اقدامات
مصرف بهینه آب شــرب در دستگاهها تشکیل شــد گفت :سازگاری با کم آبی
بعنوان راهبــرد وزارت نیرو،جهادکشــاورزی،صنعت،معدن و تجارت و درنهایت
دولت برای کاهش تبعات خشکسالی در کشور است.
مهندسهاشــم امینی با بیــان اینکه برای تامین ،توزیــع و مصرف بهینه آب
اقدامات مســتمر باید در دستور کار قرار گیرد عنوان کرد :پیرامون مصرف بهینه
آب باید اقداماتی به طور مســتمر و پیاپی در دســتور کار قرار گیرد که در این
راستا کارگروه سازگاری با کم آبی در استان تشکیل شد
وی افزود :باید در دســتگاههای اجرایی و خدماتی مدیران مکلف به ســنجش
انرژی در دســتگاهها باشــند تا از اتالف بی رویه انرژی در دستگاهها جلوگیری
بهعمل آید .وی با گالیه از برخی از دســتگاهها درخصوص استفاده از آب شرب
برای آبیاری فضای سبز اعالم کرد:متاسفانه برخی از دستگاهها از آب شرب برای
آبیاری فضای ســبز اســتفاه میکنند در حالیکه در تابســتان سال جاری برای
تامین پایدار آب شرب مشترکین با کمبود  3هزار لیتر در ثانیه مواجه بودیم
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به تامین آب شرب
مردم در تابســتان اعالم کرد :در تابستان سال جاری با توجه به ظرفیت محدود
تصفیــه خانه آب اصفهان نزدیک به  92فقره چاه آب وارد مدار بهره برداری قرار
گرفت تا از طریق این منابع کمبود تأمین آب شرب جبران شود
وی افــزود :چاههای آبی کــه وارد مدار بهره برداری قرار گرفت ســامت آن
صدردصد مورد تایید مراکز ذیصالح بوده و مردم به هیچ عنوان نگران ســامت
آب شــرب نباشند زیرا به آب شربی که ســامت آن مورد تایید مرکز بهداشت
نباشد وارد شبکه توزیع نمی شود.
وی تامین پایدار آب شــرب را مستلزم راه اندازی سامانه دوم آبرسانی برشمرد

و گفت:برای راه اندازی سامانه دوم آبرسانی در اصفهان به  3هزار میلیارد تومان
سرمایه نیاز است که شرکت آب منطقه ایی چندین سال است بدنبال ردیف دار
کردن این پروژه میباشد.
مهنــدس امینی اعالم کرد :شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به منظور
مصرف بهینه آب در دســتگاههای اجرایی نهایت همکاری پیرامون اســتفاده از
تجهیزات کاهنده آب را دارد.
همچنین در این جلســه مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت :این جلسه
با هدف بررســی اقدامات دســتاگاههای اجرایی و خدماتی در راســتای مصرف
بهینه آب در تابســتان تشکیل شد چرا که طبق دســتور استاندار ،دستگاههای
اجرایی مکلف شــدند در تابســتان ســال جاری  20درصد در مصرف انرژی به
ویــژه آب و برق صرفه جویی کنند .مهندس شیشــه فروش افــزود :در مهرماه

نتایج اقدامات دســتگاههای اجرایی پیرامون مصرف بهینه آب مورد بررسی قرار
میگیرد و دســتگاههایی که موفق به کاهش  20درصدی آب شدند مورد تقدیر
قرار میگیرند این در حالیست که دستگاهها ملزم به استفاده از تجهیزات کاهنده
آب و نصب مخازن استراتژیک هستند.
وی حفظ حریم خطوط انتقال با قطر  1400میلیمتر را بسیار ضروری دانست
و گفت :همه دستگاهها موظف هســتند به منظور جلو گیری از وقوع هر حادثه
حریم خطوط انتقال  1400میلیمتر را رعایت نمایند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری گفت :مســئوالن شهرهایی که در حریم
رودخانه قرار دارند مانند لنجان،فالورجان باید نهایت دقت و مراقبت از ورود هر
گونه آلودگی مانند نشت نفت و گازوئیل به رودخانه را در دستور کار قرار دهند
وی ادامه داد :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مهار حوادث غیر مترقبه
در اقصی نقاط کشــور پیشتاز است بعنوان مثال اکیپ بحران آبفا استان اصفهان
در مهار ســیالب خوزستان،مهار حوادث ناشــی از زلزله در سرپل ذهاب بسیار
موفق عمل نمود.
همچنین در این جلســه معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اســتان
اصفهان گفت :در تابســتان ســال جاری جاری با افزایش دما بی ســابقه مواجه
شدیم که این امر نیاز آبی مشترکان را افزایش داد اما به رغم کمبود  3متر مکعب
در ثانیه توانستیم آب شرب مورد نیاز مردم را تامین کنیم.
مهندس ناصر اکبری گفت:از  28خردادماه تا  15مرداد ماه موج گرما در استان
اصفهان پدید آمد این در حالیســت که در تابستان سال جاری بیش از  7الی 8
ســاعت دمای هوا بیش از حد متعارف بوده در حالیکه در سالهای گذشته نهایت
 3ساعت در طول شبانه روز مردم با دمای بیش از  40درجه مواجه شدند.
وی ادامه داد:با این که دمای هوا در تابستان سال جاری افزایش چشم گیری
داشت اما توانستیم به رغم محدودیت منابع آبی با کنترل فشار ،مدیریت مصرف
و تقاضا آب شرب پایدار مردم را تامین کنیم.

برگزاری چهارمین دوره اردوهای دوستی سازمان جوانان هالل احمر درهمدان
همدان -خبرنــگار همدلی:چهارمیــن دوره اردوهای
دوســتی ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشــور به
میزبانی هالل احمرهمدان همزمان با یکم شــهریور و روز
همدان با یکصد و پنجاه دانش آموز رسماً کلید خورد.
این دانش آموزان از اســتانهای غــرب و جنوب غرب به
همدان آمدند تا با شــرکت در چهارمیــن مرحله اردوهای
دوستی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور ،صلح و
دوستی را با تکیه بر گفتگو ترویج کنند دانش آموزان دختر
شــرکت کننده در این اردو با همراهی سرپرستان خود که
از ســوی جمعیتهای هالل احمر و اداره اموزش وپرورش
استانها معرفی شــده اند ،در اردوگاه فرهنگی تربیتی ابوذر

همدان مستقر شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان در بخشی
از سخنان خود به میراث فرهنگی و تاریخی به یادگار مانده
از هزارههای پیشــین در همدان اشــاره کــرد و گفت:باید
دانش آموزان با بازدید از ایــن اماکن تاریخی و جاذبههای
گردشــگری ،بیشتر با داشتههای ارزشمند ایران زمین آشنا
شده و آنها را قدر بدانند.
معاونــت جوانان جمعیت هالل احمر اســتان همدان نیز
در نشست توجیهی سرپرستان این اردو با بیان اینکه سعی
کرده ایم برنامههای متنوعی را برای دانش آموزان شــرکت
کننــده در اردو در نظــر بگیریم ،از برگزاری ســه کارگاه

همدانشناســی ،آشنایی باتاریخچه نهضت بین المللی هالل
احمر وصلیب ســرخ مخاطرات زیست محیطی برای این
دانش آموزان خبر داد.
مریــم پاک بین با بیان اینکه تقویت مهارتهای فردی و
فعالیتهای گروهی نیز دو هدفی هســتند که در این اردو
دنبال میکنیــم ،از پخت دو وعده غذایی به وســیله خود
دانش آموزان و با نظارت وهمراهی مربیان و مســابقه گنج
یابی به عنوان نمونه نام برد.
رئیس اداره دانش آموزی ســازمان جوانان جمعیت هالل
احمر کشــور نیز که همزمان با آغاز پذیرش دانش آموزان
در محل این اردو حاضر شد ،با تقدیر از مدیرعامل جمعیت
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هالل احمر اســتان همدان برای قبول این میزبانی ،خطاب
به سرپرســتان گفت :مسئولیتی که شما برعهده گرفته اید
مســئولیت بسیار سنگینی اســت و الزم است سرحد توان
خود را به کار بگیرید تا ضمن کمک به برگزارکنندگان اردو
در بهره مندی دانش آموزان از برنامههای پیش بینی شده،
حافظ سالمت و امنیت آنهاباشید.
ســمیه شیخ محمدی همچنین از انتخاب یک تیم و یک
دانــش آموز به عنوان تیم و فرد بشردوســت این مرحله از
اردوها خبر داد و افزود :با هدف ترویج بشردوستی در میان
دانش آموزان و با درنظر گرفتن شاخصهایی ،به یک تیم و
یک فرد منتخب جوایزی اهدا خواهد شد.

خبر اصفهان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

تولید و صنعت ،خط اول جبهۀ
اقتصاد مقاومتی است

مهندس عظیمیان ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،در
جریان بازدید از واحد کنترل مواد ،شامل بخش واردات و
انبارها و کنترل موجودی ،بر اهمیت تداوم تأمین قطعات
و مــواد موردنیاز خطوط تولید تأکیــد کرد .وی ضمن
قدردانی از کارکنان این مدیریت گفت :در شرایط فعلی
بهیقین خطوط تولید و صنعت ،خط اول جبهۀ اقتصاد
مقاومتی هستند؛ ازاینرو باید همانند سربازان جانبرکف
بهگونهای عمل کنیم که تولید همچنان تداوم داشــته
باشد و نیاز صنایع پاییندست تأمین شود .به خاطر داشته
باشیم تداوم تولید« ،رونق تولید» را تضمین میکند .مدیر
عامل فوالد مبارکه در این بازدید ،ضمن دیدار با کارکنان،
رهنمودهای الزم برای پشتیبانی خطوط تولید و استفادۀ
حداکثری از موجودیهای انبارهای شــرکت را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار فوالد ،در جریان این بازدید ،مهدی
کفایت ،مدیر کنترل مواد ،گزارش کاملی از اقدامات این
واحد جهت تأمین حداکثری نیاز خطوط تولید ارائه کرد
که موردتوجه مدیرعامل قرار گرفت.

رکوردریختهگری مداوم
به  151ذوب رسید

کارکنــــان پرتالش ماشــــینریختهگری شماره
 5فوالد مبارکه توانســتند با انجام دادن عملیات Fly
 Tundishبه رکوردریختهگری  151ذوب پیوســته
دســت یابند .رئیس ماشــینریختهگری شــماره 5
فوالد مبارکــه ضمن اعالم این خبر در تشــریح روش
ریختهگری مـ�داوم گفت :واژ ه  CCMمخفف �Conti
 nuse Casting Machineاســت که معادل فارسی
آن ماشینریختهگری مداوم یا پیوسته است که به واحد
ریختهگری فوالد مبارکه اطالق میشود .محمد فخری با
تأکید بر اینکهریختهگری در فوالد مبارکه در شــرایط
عادی نهایتا  10تا  12ساعت بهصورت مداوم و پیوسته
انجام میگیرد و بعد از آنریختهگری متوقف و ماشــین
بازرسی میشود و مجددا پس از رفع عیب و آمادهسازی
شــروع بهریختهگری میکند ،گفت :طی روزهای اخیر
کارکنان توانمند تولید و تعمیرات ماشین 5ریختهگری
توانستهاند به یاری پروردگار و با تکیه بر تعهد و تواناییهای
نهادینهشده ،بعد از سالها دوبارهریختهگری پیوسته را
احیا کنند و به این رکورد جدید و درخور توجه دســت
یابند .وی الزمۀ دستیابی به چنین موفقیتی را هماهنگی
و دقت و سرعت عمل بسیار باال دانست و اضافه کرد :در
عملیات  Fly Tundishبدون اینکه عملیاتریختهگری
متوقف شود ،اقدام به تعویض تاندیش حاوی مواد مذاب
میکنند که الزم است این عملیات پرتنش در مدتزمانی
کمتر از  3دقیقه صورت پذیرد.اگر این مدتزمان طوالنیتر
شود ،اتصال کامل بین شمشهای قبلی و جدید صورت
نمیگیرد و باعث قطع شــدنریختهگری میگردد که
پرسنل توانمند ماشین 5ریختهگری توانستند بهخوبی
این کار را انجام دهند .رئیس ماشینریختهگری شماره 5
فوالد مبارکه دستاورد این موفقیت جمعی را  96ساعت
تولید مــداوم و ثبت رکورد تولید حــدود  12000متر
تختال گرم بدون عیب اعالم کرد .وی  96ساعت تولید
پیوسته تختال را مرهون توانمندی و آمادهبهکاری باالی
کارکنان و ماشینریختهگری شماره  5دانست و گفت:
نکتۀ قابلتوجه در ثبت این رکورد این اســت که پروسۀ
انجام  Fly Tundishبهصورت ذاتی عملیات پرخطری
اســت و همکاران تولید و تعمیرات ماشین  5با اتکا به
الطاف الهی و تجارب خود توانستند آن را محقق کنند.

راه اندازی دو درگاه
ارائه خدمات غیر حضوری
در آبفای استان اصفهان

کار افزار یا اپلیکیشن خدمات همراه آبفای استان اصفهان
آماده نصب و بهره برداری شد .معاون خدمات مشترکین
و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این
خبر گفت :این اپلیکیشن با هدف تحقق دولت الکترونیک،
حذف مراجعات حضوری و ارائه آسان تر خدمات بیست
و ســه گانه فروش و پس از فروش انشعاب به شهروندان،
طراحی و راه اندازی شده است .رضا رضایی افزود :نسخه
اندرویدی خدمات همراه آبفای استان اصفهان هم اکنون به
طور رایگان از فروشگاههای اینترنتی کافه بازار ،ایران اپس و
مایکت قابل دریافت و نصب بر روی تلفنهای همراه است.
وی اتصال به وبگاه اینترنتی شرکت آب وفاضالب استان
اصفهان ،فروش انشعاب و خدمات پس از فروش ،پیگیری
درخواستها ،مشاهده اطالعات پایه مشترکین از طریق
ثبت شناســه قبض و شماره اشتراک را از جمله امکانات
این کار افزار موبایلی دانســت و گفت :مشترکین آبفای
استان اصفهان همچنین میتوانند عالوه بر اعالم کارکرد
کنتور آب ،ریز محاســبات آب بهاء و مبلغ قبض خود را
مشاهده کرده و از طریق اتصال به درگاه بانکهای عامل
نسبت به پرداخت قبض خود اقدام کنند .رضایی ،آموزش
روشهای مدیریت مصرف آب ،چگونگی استفاده از لوازم
کاهنده مصرف آب و همچنین ثبت انتقادها و پیشنهادها
را از جمله امکانات اپلیکیشن خدمات همراه آبفای استان
اصفهان دانست .وی در بخش دیگری از سخنانش از راه
اندازی کد دستوری ارائه خدمات ( )ussdاین شرکت به
شهروندان خبر داد.
معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان گفت:
شــهروندان میتوانند از این پس با گرفتن کد دستوری
 *6655*151522#و وارد کــردن شــماره پیگیری یا
شناســه قبض خود ،نسبت به مشــاهده قبض آب بهاء،
اقساط انشــعاب ،پیگیری درخواستها ،دریافت کار افزار
خدمات همراه آبفا ،ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف
و مشــاهده مشخصات انشــعاب خود اقدام کنند .وی
افزود :اســتفاده از کدهای دستوری نیازمند نصب هیچ
نرم افزاری نیست و مشــترکین میتوانند با گرفتن کد
دستوری *6655*151522#با تلفن همراه خود ،خدمات
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند.

