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زائران اربعین از عتبات عالیات به خانه بازگشته اند 

و موکب های پذیرایی رفته رفته جمع می شوند، اما گزارش
در همین زمان، زائران دیگری با پای پیاده به سمت 
حرم دیگری در راه هســتند. حرم مطهر ثامن االئمه)ع( این روزها 
میزبان زائرانی اســت که در هوای او، کوره راه هــای غریب را طی 
کرده اند تا در ایام عزاداری رحلت رســول اکرم)ص( و شهادت امام 
رضا)ع( در مشــهد مقدس باشــند. بــه گزارش همشــهری، این 
پیاده آمدن حکایت جدیدی نیســت و به روایت تاریخ، جاده های 
خراســان از قرن ها پیش زائران پیاده را به خود دیده است. اسناد از 
شاه عباس صفوی به عنوان نخستین فرد مشهور نام می برند که به طور 
رسمی مسیر اصفهان تا مشــهد را با پای پیاده طی کرد و به نوعی 
پایه گذار این حرکت بود و امسال هم خبر می رسد تا کنون بیش از 

500هزار زائر با پای پیاده خود را به حرم امام رضا)ع( رسانده اند.

800هزار زائر پیاده 
کاروان های پیاده که هر سال در دهه پایانی صفر به قصد تشرف به 
بارگاه رضوی به مشهد مقدس مشرف می شــوند، از نیمه دوم ماه 
محرم در سامانه زائران پیاده ثبت نام کردند. با توجه به شیوع کرونا 
کاروان های پیاده 2سال از حضور در راهپیمایی دهه آخر صفر محروم 
بوده اند و به همین دلیل از ابتدای امسال و در دهه کرامت و والیت 
زائران پیاده زیادی به مشهد مشرف شده اند، اما پیش بینی ها حاکی 
است در روزهای آینده و فرارسیدن ایام عزاداری، حداقل 800هزار 
زائر پیاده مهمان مشهدالرضا باشند. سخنگوی جمعیت خدمتگزاران 
زائران پیاده امام رضا)ع( در این باره می گوید: امسال خدمات رسانی 
برای 600هزار زائر پیاده در مشهد هدف گذاری و فراهم شده است تا 
صبح روز جمعه، 5هزار زائر پیاده وارد شهر مشهد شده اند و 53هزار 
و 400زائر پیاده در مســیر حرکت به سمت مشهد هستند. حسین 
رضایی می افزاید: هم اکنون 10هزار نفر در قالب 38کاروان از مسیر 
گلستان، 7هزار نفر در قالب 35کاروان از مسیر قوچان، 4هزار نفر در 
قالب 17کاروان از مسیر گناباد، هزار نفر در قالب 13کاروان از مسیر 
تربت حیدریه و 1700نفر در قالب 15کاروان از مسیر قاین به سمت 

مشهد حرکت کرده اند.
ایستگاه های ویژه ای در ورودی شهر برپا شده و 12خدمت عمومی و 
14خدمت تخصصی به زائران و مجاوران مشهدالرضا)ع( با مشارکت 
تشکل ها، کارکنان داوطلب مدیریت شــهری، خادمان افتخاری و 

نیروهای مردمی ارائه می شود.

500 هزار شب اقامت 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
پیش بینی می کند 7تا 8میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشــهد 
سفر کنند. سیدجواد موسوی تأکید می کند از تمام زیرساخت های 
موجود مانند آستان قدس رضوی، مدارس، خوابگاه دانشگاه ها، تمام 
هیئت های مذهبی و حسینیه ها اســتفاده  شود و بیش از 500هزار 

شب اقامت پیش بینی شده که این میزان قطعا در روزهای پایانی ماه 
صفر توسعه پیدا خواهد کرد. ظرفیت اقامت در دهه پایانی صفر در 
مشهد 3578فضا و 558 هزارو 161نفر و در 3846مرکز و 573هزارو 
330نفر در استان خراسان رضوی ذکر شده است. علی نجفی، معاون 
خدمات شهری شهرداری مشهد نیز توضیح می دهد که به مناسبت 
دهه پایانی ماه صفر حدود 80هزار واحد اقامتی موقت در پارک ها، 
مکان های اضطراری و سالن های بحران مشهد پیش بینی شده است.

به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور ظرفیت های 7استان برای تامین 
نیازهای احتمالی جمعیت میلیونی زائران حرم مطهر امام رضا)ع( در 

دهه آخر صفر و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، تغذیه و تسهیالت 
اسکان هماهنگ شده است.

کمبود امکانات 
با وجود اینکه همه امکانات و دستگاه ها در مشهد مقدس برای میزبانی 
از زائران بسیج شــده اند، اما این کالنشهر در این باره کمبودهایی هم 
دارد. مهم ترین کمبود در این باره کمبود ناوگان حمل ونقل است که 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراســان در این باره توضیح 
می دهد: تعداد زائر بســیاری در بازه زمانی مشخص به این شهر سفر 
می کنند و به همین دلیل سرویس دهی به این تعداد زائر اقدامی سخت 
و تالشی جهادی را می طلبد. جعفر شهامت با اشــاره به اینکه برای 
جابه جایی این حجم زائر نیاز به 5 هزار اتوبوس وجود دارد، می افزاید: 
برآورد ما این اســت که در اوج بازگشت زائران حدود 1800تا 2هزار 
اتوبوس از مشهد مقدس سرویس دهی داشته باشد. وی با بیان اینکه 
2500اتوبوس دیگر برای خدمات دهی نیاز اســت، ادامه می دهد: با 
توجه به کاهش ناوگان و افزایش مسافران در دهه آخر صفر امسال، 
ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای بومی مشــهد تــوان بازگرداندن 
زائران رضوی دهه آخر صفر را ندارد؛ لذا باید سایر استان ها به کمک 
ناوگان مشهد بیایند. مشکل دیگر درباره تخلفات است که طبق اعالم 
مسئوالن خراسان رضوی، بیشترین شکایات رسیده به پایگاه بازرسی 
مســتقر در منطقه پیرامونی حرم مطهر رضوی به ترتیب مربوط به 
مراکز اقامتی، مراکز فروش بلیت و گرانفروشی یا کم فروشی صنوف 
بوده اســت؛ از این رو، 4پایگاه بازرسی مســتقر در منطقه ثامن در 
خیابان های بهجت، طبرسی جنوبی، دانش شرقی و شیخ طوسی در 
 اطراف حرم مطهر رضوی قرار گرفته اند و فعالیت خود را از 15 شهریور 

آغاز کرده اند.

مشهدالرضا؛ میزبان عاشقان
پیش بینی شده  تعداد زائران حرم امام رضا)ع( در مشهد مقدس تا پایان ماه صفر به 8میلیون نفر برسد

 آغاز ثبت بندر تاریخی الفت
در یونسکو

نخستین گام برای ثبت بندر تاریخی الفت جزیره قشم در 
یونسکو با حضور سعید محمد، مشاور رئیس جمهوری و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و افشــار فتح اللهی، رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل عملیات بهسازی بافت تاریخی این بندر 

آغاز شد.
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، براســاس اســناد 
تاریخی، بندر الفت یکــی از درگاه های اصلــی ورودی به 
جزیره قشــم بوده و دارای قدمت تاریخی زیادی اســت و 
 به دلیل وجود میراث ملموس و ناملموس تاریخی و فرهنگی 
 یکی مهم ترین نقــاط جزیره برای توســعه گردشــگری

به حساب می آید.
در این پروژه 99بادگیر که مهم ترین نمــاد این بندر کهن 
به حساب می آیند، مرمت و 56هزار مترمربع از بافت تاریخی 

بندر جداره سازی و کف سازی خواهد شد.
پیش از این سرپرســت معاونــت فرهنگــی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از بازبینی طرح هادی 
بندر تاریخی الفت با هدف ثبت در یونســکو خبر داده بود 
و عملیات بهســازی بافت تاریخی نیز با همین هدف انجام 

خواهد شد.

 پایش ساختمان های
بلندمرتبه خراسان جنوبی

مدیرکل راه و شهرسازی خراســان جنوبی گفت: کمیته ای 
متشکل از دستگاه های متعدد ازجمله دفتر فنی استانداری، 
راه و شهرسازی، نظام مهندسی ســاختمان و آتش نشانی 
پیش بینی شــده تا نســبت به بازدید از ســاختمان های 

بلندمرتبه اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، وحید داعی افــزود: در این بازدیدها و پایش 
ساختمان ها، نسبت به شناسایی نقاط ضعف اقدام می شود و 

سپس برای رفع آنها وارد مرحله اجرا می شویم.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در ســطح کشــور 
ساختمان های بلندمرتبه است، گفت: بعد از حادثه ریزش 
ساختمان متروپل که مشکالت متعددی ایجاد کرد، کارگروه 
پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلندمرتبه استان با دبیری 
اداره کل راه و شهرسازی و به ریاست معاون هماهنگی امور 

عمرانی استاندار تشکیل شد.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، شناسایی 
ســاختمان های بلندمرتبه، بازدید از ساختمان ها به منظور 
احصای نقاط ضعف و سپس اقدام برای رفع نقاط ضعف در 

اجرا، 3هدف اصلی این کارگروه است.

میز خبر 

وی با اشــاره به اینکه دبیرخانه دائمی سمینار 
در شرکت فوالد آلیاژی ایران تشکیل می شود، 
افزود: آمادگی داریم دومین سمینار تخصصی 
پایش وضعیت را در شرکت فوالد آلیاژی ایران 

در استان یزد برگزار کنیم. 
مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایران پایش 

وضعیت را یکی از ارکان اصلی استمرار و افزایش 
تولید، بهبود کیفیت و تعدیل قیمت تمام شده 
دانست و ادامه داد: فوالد آلیاژی ایران با برپایی 
این سمینار به دنبال ایجاد یک هم اندیشی نوین 
اســت تا با برپایی کارگاه های آموزشی پویا در 
قبال این سمینار، ضمن نشر دانش تخصصی در 

بین عالقه مندان امر، زمینه گســترش فرهنگ 
پایش وضعیت و نت پیش بینانه را فراهم کند.

ظرفیت های شرکت فوالد آلیاژی ایران
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در بخش 
دیگری از ســخنانش به معرفی این شــرکت 
پرداخت و گفت: فوالد آلیــاژی ایران به عنوان 
یکی از شــرکت ها و صنایع ایجاد شــده بعد از 
دوران دفاع مقدس در سال 1368 با دانش فنی 
و تکنولوژی از مجموعه برترین تولیدکنندگان 

تولید فوالد آلیاژی بنا نهاده شد.
وی ادامــه داد: در ابتدا ظرفیت ایــن کارخانه 
بیش از 140هــزار تن در 12گــروه فوالدی و 
118نوع فوالد مشــتمل بر 52ســایز بود که 
حاال به بیش از 500هزار تن محصول رســیده 
اســت و می توانیم بیــش از 450نــوع فوالد و 
200سایز در حدود 4هزار ســایز گرید را برای 
16صنعت مادر و تخصصی این کشــور تولید 
کنیم. وی توضیح داد: این شرکت جزو نخستین 
شــرکت های دانش بنیان فوالدی در کشــور 
 اســت که نگرش های نوین را به مرحله ظهور 

رسانده است. 
به گفته چایچی، شــرکت فوالد آلیاژی ایران، 
کم آبخواه ترین صنایع فوالدی کشور محسوب 
می شود و نخستین شرکتی است که در حقیقت 
آلیاژی هوشمند را بنا نهاد و با اشتغال 1600نفر 
به صورت مستقیم و 500نفر نیروی پیمانکاری 
در مجموع یک خانواده 8هزار نفری را در کنار 

هم تشکیل داده است. 
او ادامه داد: این شــرکت همچنین نســبت به 
محصور کردن وسعت 100هکتار فضای محصور 
شرکت با کاشــت بالغ بر 300هکتار گونه های 
بیابانی برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست 
اقدام کرده و صنعت ســبزی است که 6بار لوح 
تقدیر از سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

دریافت کرده است.

  نخستین سمینار ملی آموزشی   تخصصی 
پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات

عدد خبر

 مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اعتبــار  امســال  گفــت:  کرمــان 
در  اشــتغال  تســهیالت  پرداختــی 
حــوزه مشــاغل خانگــی اســتان تاکنون 
بــه رقــم ۱۰۲میلیــارد تومــان رســیده 
کــه در مقایســه بــا ســال ۱4۰۰ رشــد 
۱.5برابــری داشــته اســت. بــه گــزارش 
افــزود:  مصبــاح  محمدرضــا  ایرنــا، 
میــزان تســهیالت پرداخــت شــده بــه 
 این مشاغل پارســال ۶۸میلیارد تومان

بوده است. 
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برابر 

کرمان

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی قــم 
گفت: ۱4هزار هکتار باغ پسته در این 
اســتان موجود اســت که 75۰۰هکتار 
آن بــارور اســت و ۱۶۰۰نفــر در زمینــه 
تولید این محصول فعالیت می کنند. 
محمدرضــا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حاجی رضــا افــزود: پســته کاری عالوه 
بر تناســب بــا شــرایط آب و هوایی قم 
 از نظــر اقتصــادی نیــز بــرای اســتان

ارزش افزوده دارد.

7500
هکتار 

قم

خوزستانعکس خبر

برداشت خرما در خوزستان

اواخر شهریور هرسال موعد برداشت خرما از ۳۳هزار 
هکتار از نخلستان های خوزستان است. این استان دومین 

تولیدکننده خرما در کشور است که پیش بینی می شود 
امسال در ۱7شهر آن بیش از ۱۸7هزار تن خرما برداشت 

شود. خرمای تولیدی در نخلستان های خوزستان به 
 کشورهای مختلف آسیا و اروپا 

صادر می شود. منبع: ایرنا 

هدف از برگزاری این دوره 
از سمینار و محورهای آن چیست؟

هدف از برگزاری ســمینار ایجاد فضای 
تبادل اطالعات و افکار جامعه مهندســی 
در بحــث پایش وضعیــت و پدید آوردن 
فرصت هایی به منظور هم اندیشی و ایجاد 
تحــوالت تکنیک های پایــش وضعیت 
اســت. این ســمینار با محورهای آنالیز 
ارتعاشــات، ترموگرافی، آنالیــز روغن، 

صوت، مدیریــت روانکارها و... 
با فراهم کــردن محیطی 

برای تبادل دستاوردها 
تکنیک هــای  و 
پایــش وضعیــت و 
نیــز برگــزار کردن 
کارگاه های آموزشی 

و هم اندیشی، موجب 
تکاپوی بیشتر متقاضیان 

و تبادل اندیشــه میان اعضا و 
پیشرفت صنایع شده است.

دلیل انتخاب فوالد آلیاژی 
ایران برای این دوره از سمینار پایش 

وضعیت چیست؟
شرکت فوالد آلیاژی ایران بر این باور است 
که افزایش چگالی توان در خطوط تولید 
عموما مستلزم استانداردهای باالتر از نظر 
نگهداری و تعمیرات است تا از افت کیفیت 

محصول و جلوگیری شود. 
این امر مســتلزم استفاده گســترده تر از 
ابزارهای اکتساب شده مهندسی تشخیص 
و کنترل یعنی نظارت بر وضعیت است که 
در این راستا شــرکت فوالد آلیاژی ایران 
همه تجهیزات دوار حساس خود را تحت 
پایش وضعیت قرار داده اســت. بنابراین 
به منظــور ایجــاد فضای هم اندیشــی و 
پیشرفت تصمیم بر آن شد تا شرکت فوالد 
آلیاژی ایران نخستین سمینار ملی پایش 

وضعیت و عیب یابی تجهیــزات صنعت 
را در روزهــای 29 و 30شــهریور1401 

برگزار کند.
ســمینار پایش وضعیت 
چه تأثیری مي تواند بر صنعت فوالد 

داشته باشد؟
طیف وسیعی از جامعه مهندسی صنایع 
بزرگ در این ســمینار حضور دارند و به 
بحث و تبادل و آموزش گروهی در زمینه 
پایش وضعیت می پردازند، امید 
اســت پس از پایان دوره، 
نقص هــای موجــود 
در صنایــع خــود را 
تشــخیص دهند و 
رفع کنند و قابلیت 
دسترسی و اطمینان 
تجهیــزات صنعــت 
خود را از جهت بهره وری 

افزایش دهند.
اولویــت فــوالد آلیاژی 
ایران در نگهداری و تعمیرات تجهیزات 

چیست؟
از عمده نتایج رشــد در حوزه فنی و روند 
هزینه ها در فوالد آلیــاژی ایران اهمیت 
نگهداری و ارزش مربوط به دارایی ها است. 
عملکرد واحد نگهداری و تعمیرات، حصول 
اطمینان از نظم کاری امکانات فنی موجود 
است. بنابراین استفاده از تکنیک های پایش 
وضعیت با توجه به نیاز شــرکت  در لزوم 
بهره وری حداکثر رشــد قابل مالحظه ای 
داشــته باشــد. دیگر نه تعمیرات بعد از 
خرابی، بلکــه پیش بینی وقــوع خرابی و 
فراتر از آن پیشگیری از وقوع خرابی های 
گســترده بــا برنامه ریزی و رفــع عیب 
ماشین آالت در مراحل اولیه  وقوع، هدف 
سیستم های نگهداری و تعمیرات پیشرفته 

در شرکت فوالد آلیاژی ایران است.

پایش وضعیــت Condition Monitoring تجهیزات یکی از مهم ترین تکنیک های 
نگهداری کم هزینه تجهیزات در صنایع بزرگ است. با به کارگیری تکنیک های پایش 
وضعیت به جای اینکه بنشــینید و منتظر بمانید تا کی خرابی دامنگیر تجهیزات شما 
می شود، با تیزبینی در تجهیز به دنبال عالئمی از فرسایش هستید. به دلیل نیاز روزافزون 
صنایع بزرگ کشور به پایش وضعیت تجهیزات، شــرکت فوالد آلیاژی ایران اقدام به 
برگزاری نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات 

کرد. مهندس کامران شهبازی، دبیر اجرایی سمینار در این باره توضیح می دهد.
نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات با مشارکت 
شرکت فوالد آلیاژی ایران با حضور بیش از ۴00متخصص و کارشناس در شهر یزد برگزار 

شد.
در این سمینار ۲روزه ۲0 کارگاه و 3اتاق هم اندیشی با محوریت هیدرولیک و روانکاوها، 

ترموگرافی و آنالیز روغن ترانسفورماتورها و آنالیز جریان، ارتعاشات و صوت برگزار شد 
و شرکت های تخصصی نیز در قالب غرفه های نمایشگاهی، آخرین دستاوردهای خود را 
در این حوزه ارائه دادند. در پایان ۷ مقاله منتخب مورد تقدیر قرار گرفتند و از کتاب این 

سمینار علمی هم رونمایی شد.

به میزبانی فوالد آلیاژی ایران برگزار شد

 حمایت از دانش افزایی
در صنعت فوالد آلیاژی 

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران اعالم کرد:

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و رئیس نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی پایش 
وضعیت در اختتامیه این سمینار ضمن ابراز خرسندی از میزبانی همایش علمی و آموزشی اظهار 
امیدواری کرد شرکت فوالد آلیاژی ایران به عنوان مهد تولید فوالدهای آلیاژی موجب رشد و تعالی 

و دانش افزایی در این فرایند باشد.
علیرضا چایچی یزدی هدف از برگزاری سمینار را بررسی و بازنگری در روند توسعه فناوری پایش 
وضعیت در صنایع مختلف ایران و آسیب شناسی روش های به کار رفته دانست و گفت: هدف دیگر 
سمینار این است که یک خروجی مناسب از کارگاه های تخصصی داشته باشیم تا برای بهبود و 
ارتقای اقدامات پیشگیرانه در بحث تعمیر و نگهداری به صنایع مادر و تخصصی کشور کمک کند.

 ارائه آخرین 
دستاوردهای پایش وضعیت در سمینار

 سمینار آموزشی 
 پایش تجهیزات

در فوالد آلیاژی 

کاروان اسب داران حرم  تا حرم 
کاروان اســب داران حرم تا حرم خراسان شــمالی به 
مناسبت گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و شهادت 
امام رضا)ع( از محل حرم امامزاده سیدعباس بجنورد 
 در اســتان خراسان شمالی به ســوی مشهد مقدس 

رهسپار شدند.
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 فضایی برای
 تبادل اطالعات و تجربه 

رئیس بازرسی فنی و پایش وضعیت تجهیزات شــرکت فوالد آلیاژی ایران 
گفت: واحد بازرسی فنی و پایش وضعیت شــرکت فوالد آلیاژی ایران برای 
مدت طوالنی است که در زمینه پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات فعالیت 

می کند.
احمد پاکدامن درباره ضرورت نیاز صنعت فوالد به پایش وضعیت تجهیزات 
گفت: به دلیل گران شدن قیمت تجهیزات و دسترسی سخت به منابع اصلی 
قطعات و ماشــین آالت، متخصصان فنی به این سمت می روند که بیشتر به 
وسایل و تجهیزات رسیدگی و عیب یابی کنند تا از خسارت ها و خرابی های 

جدی ماشین آالت جلوگیری کنند.
این متخصص، پایش وضعیت و عیب یابی تجهیزات را یکی از نیازهای اولیه  
صنعت دانســت و ادامه داد: عیب یابی تجهیزات باعث می شود که صنعت 
مربوطه بتواند ساختار و تجهیزات خودش را حفظ و نگهداری کند و این علم 

هم مرحله به مرحله در حال به روز رسانی است.
رئیس بازرســی فنی و پایش وضعیت تجهیزات شرکت فوالد آلیاژی ایران، 
ترموگرافی، ارتعاش سنجی، آنالیز جریان، آنالیز روغن را از تکنیک های رایج 
درحوزه پایش وضعیت  بر شمرد. وی برگزاری سمینارهای تخصصی برای 

آشنایی با اطالعات به روز دنیا را بسیار ضروری دانست.


