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شهرستان

اخبار

بازدید مهندس مهرداد مدیرکل دفتر
پشتیبانی فنی تولید شرکت مادرتخصصی
تولیدنیروی برق حرارتی از نیروگاه
شهیدرجایی

دراین بازدید ،گزارشی از فرایند تعمیرات واحدهای
شماره  3بخار و یک گازی که هم اکنون مراحل پایانی
فعالیت های تعمیراتی آن از سوی کارکنان تعمیرات
نیروگاه ،در حال انجام است ارائه گردید و توضیحاتی هم
در خصوص عملکرد واحدهای سیزده گانه شرکت در حوزه
تولید انرژی الکتریکی و بهره برداری مطرح گردید .مدیرکل
دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی
در ادامه برنامه ،با حضور در اداره ساخت داخل ،از فعالیت
های این حوزه در ساخت و تامین قطعات و تجهیزات مورد
نیاز واحدهای نیروگاه بازدید نمود .در بازدید از اداره ساخت
داخل ،دستگاه پرینتر  3بعدی ساخت نیروگاه شهید رجایی
که به تازگی از سوی محمد پژوهش مدیر امور ابزار دقیق
نیروگاه بخار ،طراحی و ساخته شده است ،مورد توجه
مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی
قرار گرفت .دستگاه پرینتر  3بعدی جدید در تکمیل
دستگاه قبلی که در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
به نمایش درآمده بود ،ساخته شد که این دستگاه جدید با
افزایش قابلیت هایی ،قادر به تولید قطعات بزرگتر به ابعاد
 50سانتی متر مکعب است که بدین ترتیب با استفاده از
این دستگاه چاپگر  3بعدی ،نیروگاه شهید رجایی قادر به
تامین قطعات مورد نیازی است که پیش از این برای تهیه
آن ها ،ناچار به صرف هزینه های زیادی بود .در پایان،
غالمرضا مهرداد از تالش های شبانه روزی مدیریت و
کارکنان نیروگاه در تولید برق پایدار و مطمئن و خدمات ارزنده
این نیروگاه در صنعت برق کشور ،تقدیر و تشکر نمود.

فرماندار اسالمشهر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران:

برخورد سلیقهای بانکها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد

شهرستان اسالمشهر  ،خبرنگار
عصر رسانه الناز عباسی  :فرماندار
اسالمشهر با اشاره به مشکالت
تولیدکنندگان گفت :برخورد سلیقهای
بانکها برای ارائه تسهیالت تولیدکنندگان
اسالمشهری را با مشکل مواجه کرده است.
مسعود مرسلپور در چهل و نهمین
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان تهران که با حضور رضا رحمانی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد
در زمینه فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی
این شهرستان اظهار داشت :از ابتدای سال
کارگروهی متشکل از برخی از اعضای ستاد
اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و روزهای
پنجشنبه از واحدهای تولیدی بازدید
میکنیم.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳۹
مورد از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد ؛

شناسائی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز در شهرهای تحت
پوشش طی سال جاری

اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع
متبرکه استان ایالم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم گفت:
مهمترین هدف از اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع
متبرکه استان ایالم ،فراهم کردن شرایط بهتر برای
حضور مردم استان و گردشگران است  .حجت االسالم
مرتضی عزیزی ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
ایالم اظهار داشت :برگزاری مراسم ویژه تحویل سال،
برپایی خیمههای معرفت ،ویژه برنامههای فرهنگی،
غرفههای پاسخگویی به شبهات دینی ،مشاوره خانواده،
تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف از جمله برنامههای در نظر
گرفته شده در آستان مبارک امامزادگان و بقاع متبرکه
شاخص استان ایالم در طرح آرامش بهاری خواهد بود.
وی افزود :مهمترین هدف از اجرای طرح آرامش بهاری
در بقاع متبرکه استان فراهم کردن شرایط بهتر برای
حضور مردم استان و گردشگران است .وی خاطرنشان
کرد :انقالب اسالمی با ماهیت دینی و فرهنگی موجب
شکوفایی عالیق مذهبی مردم خدا جوی استان گردیده
به گونهای که زمین بیشتر اماکن مذهبی استان ،توسط
خود مردم وقف گردیده است و از محل کمکهای
مردمی نیز ساخته شده است .به گفته عزیزی از ابتدای
تعطیالت نوروز  ۹۶تا پایان روز  ۱۴فروردین  ۹۷بیش از
یک میلیون و  ۵۰۰هزار زائر از زیارتگاهها ،بقاع متبرکه
و اماکن مذهبی این استان بازدید کردهاند .الزم به ذکر
است ،استان ایالم بیش از هزار مکان مذهبی دارد .

امسال  20هزار هکتار از اراضی کشور
جنگل کاری شد

رئیس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری گفت:
امسال  20هزار هکتار از اراضی کشور جنگل کاری شد
و پنج هزار هکتار دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود.
خلیل آقایی در حاشیه مراسم تجدید میثاق
کارکنان و مدیران سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور با آرمان های امام خمینی(ره) در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا اظهار داشت :در سالجاری  200میلیون
دالر به دستور مقام معظم رهبری از محل صندوق
توسعه ملی در اختیار این سازمان برای جنگل کاری،
توسعه پوشش گیاهی و اجرای طرح های آبخیزداری
اختصاص یافت .وی با بیان اینکه طرح های آبخیزداری
در  684نقطه کشور اجرا شده است ،افزود :این طرح ها با
 90درصد رشد فیزیکی در 650حوزه و  350شهرستان
انجام شده است .آقایی یادآور شد :طرح های آبخیزداری
با هدف جلوگیری از سیل و هدر رفت آب ،گسترش
پوشش گیاهی ،بهبود شرایط اکولوژیکی ،ارتقای وضعیت
معیشت آبخیزنشینان و تغذیه سفره های آب زیرزمینی
اجرا شده است .وی به رضایتمندی مردم در مناطق
محروم کشور از اجرای طرح های آبخیزداری اشاره کرد
و گفت :مردم در چشمه ها ،قنات ها و چاه های آب
مناطق خود به عینه اثرات اجرای طرح های آبخیزداری
را احساس می کنند 15 .تا  21اسفند در تقویم ملی به
عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده و شعار این
هفته در سال جاری «منابع طبیعی بزرگترین سرمایه
ملی» انتخاب شده است.

خطر انقراض پلنگهای البرز

مدیرکل محیط زیست البرز گفت :طبق برآوردهای
صورت گرفته به نظر میرسد بین  25تا  30قالده پلنگ
در زیستگاههای حفاظت شده استان زندگی میکنند.
فردین حکیمی اظهار کرد :با توجه به اینکه پلنگ
گونهای در کمین است و به صورت مستمر از محلی به
محل دیگر جابه جا میشود ،بنابراین ارائه آمار دقیقی
از تعداد آنها در زیستگاههای استان امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد :پلنگ به خاطر ویژگیهای خاصی
که دارد ،در مواقع نادر در معرض دید ظاهر میشود
و اطالعات ما از این گونه بیشتر به عکسهایی که
دوربینها به ثبت رسانده اند ،خالصه میشود.براساس
اطالعات دریافتی از همین دوربینها و گزارشات جوامع
محلی بین  25تا  30قالده پلنگ در البرز زندگی
میکنند .مدیرکل محیط زیست البرز ابراز کرد :این آمار
قطعی نیست و ممکن است چند قالده کمتر یا بیشتر
باشد .وی با اشاره به اینکه نباید نسبت به خطر انقراض
پلنگ در استان بیتفاوت باشیم ،ادامه داد :به خاطر
کاهش جمعیت کل و بز و تخریب زیستگاههای طبیعی
استان با خطر انقراض این گونه نادر مواجه هستیم.

اسالمشهر اجرایی شده است ،افزود:
اولین مشکل ستاد اقتصاد مقاومتی

ارائهدهنده
بانکهای
اسالمشهر
تسهیالت هستند که بانکهای دولتی
سلیقهای عمل میکنند.
فرماندار اسالمشهر تصریح کرد:
بروکراسی اداری در پرداخت تسهیالت
به متقاضیان بسیار زمانبر است این در
حالی است که اکثر کارخانجات اسالمشهر
از فناوری قدیمی برخوردارند و از طرفی
صنعتگران برای ترخیص دستگاههای
مدرن از گمرک با مشکل روبهرو هستند و
باید مشکل آنها بهسرعت رفع شود.
مرسلپور همچنین خاطرنشان کرد:
مشکل نقدینگی تولیدکنندگان و عرضه
کاالی قاچاق در بازار از دیگر مشکالت
صاحبان صنایع در اسالمشهر است که رفع
آنها نیازمند عزم ملی است.

شهرستان اسالمشهر  ،خبرنگار عصر رسانه ،
الناز عباسی  :با هدف ساماندهی انشعابات آب آشامیدنی
بالغ بر  10هزار رشته انشعاب غیرمجاز در آبفای جنوب
غربی استان تهران کشف و جمع آوری شد .
مدیرعامل این شرکت با اعالم خبر مذکور اظهار
داشت  :موضوع بهسازی خطوط و شبکه های آبرسانی
و ساماندهی انشعابات و آب آشامیدنی شهروندان و
مشترکین محترم جزو برنامه های جدی و مستمر و در

دستور کار این شرکت در کل شهرهای تحت پوشش
حوزه آبفای جنوبغربی قرار دارد  .که در این راستا و
همزمان با ساماندهی و به روز رسانی خطوط توزیع
و شبکه های آبرسانی و بهسازی شبکه های قدیمی
و فرسوده  ،همزمان عملیات شناسائی و جمع آوری
انشعابات غیر مجاز آب آشامیدنی نیز انجام می گردد
 .که طی سال جاری تعداد 10/500رشته انشعاب غیر
مجاز آب شرب که متاسفانه به صورت غیر مجاز از
شبکه های اصلی و یا پشت کنتور نصب گردیده و
مورد استفاده قرار می گرفت کشف و شناسائی و جمع
آوری گردید .
مهندس ابوالفضل صدرائیه با اشاره به اینکه مراحل
تبدیل به مجاز کل این انشعابات در دستور کار قرار دارد
یاد آور شد  :پس از کشف و شناسائی و جمع آوری
انشعابات غیر مجاز و صدور اخطاریه و فراخوانی مالکان
مربوطه و تشکیل پرونده مراحل تبدیل به مجاز  10هزار
و پانصد رشته انشعاب غیر مجاز انجام شد  .و پس از
دریافت حقوق انشعاب و خسارات وارده به شبکه
 ،تعهدات الزم در این خصوص مبنی بر عدم استفاده
مجدد از انشعابات غیرمجاز دریافت و در پرونده ایشان

درج گردید .
رئیس هیئت مدیره آبفای جنوب غربی استان تهران
با اشاره به وسعت محدوده حوزه آبی جنوبغربی شامل
سه شهرستان ( رباط کریم  ،بهارستان و اسالمشهر ) و
شهرهای تابعه و همچنین وجود مراکز صنعتی و باغات
و کشاورزی خاطر نشان کرد  :موضوع شناسائی و جمع
آوری انشعابات غیر مجاز بصورت یک برنامه مشخص و
مستمر و با همکاری دفاتر حقوقی  ،حراست و معاونتهای
مشترکین و نظارت بر بهره برداری کشف شده در دستور
کار قرار گرفته و در حال انجام می باشد .
مدیر عامل آبفای جنوبغربی استان تهران ضمن
تاکید بر عدم بهره برداری از انشعابات غیر مجاز و ضرورت
اجرای طرح شناسائی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز
گفت  :با اجرای این طرح عالوه بر صیانت و مراقبت
از خطوط و شبکه های آبرسانی ضمن ارتقاء درآمد و
اجرای طرحها و پروژه ها  ،در راستای کاهش محسوس
آب به حساب نیامده و ساماندهی خطوط و شبکه ها نیز
توفیقاتی داشتیم که طی همین عملیات و در مدت زمان
 11ماهه از هدر روی آب به میزان  600هزار متر مکعب
پیشگیری شده است .

مديرعامل شركت گاز استان كردستان ؛

مديريت دانش سازمان را به سوي توسعه سازماني سوق مي دهد

مدير عامل شركت گاز استان كردستان
استقرار مديريت دانش در سازمان ها را
ضروري دانست واظهار داشت  :استقرار
مديريت دانش در سازمان ها ضمن حفظ و
نگهداري مطلوب دانش و تجربه  ،سازمان
ها را به سوي رشد وتوسعه سوق مي دهد.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز
استان كردستان مهندس فعله گري در
مورد ضرورت اجتناب ناپذير مديريت دانش
در سازمان ها گفت :در دنیایی زندگی
میکنیم که به خاطر جهانی شدن ،دچار
تغییرات سریع و اجتنابناپذیری است .در
این دنیا ،اقتصاد به سمت اقتصاد دانش
محور حرکت کرده و بسیاری از معادالت
کنونی کشورها را با چالش مواجه ساخته
که این امر ،خود حاصل فناوری اطالعات
و ارتباطات است.سازمانهای نوين اهمیت
بیشتری جهت درک ،انطباقپذیری و
مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل
شده و در کسب و به کارگیری دانش و
اطالعات روزآمد به منظور بهبود عملیات
و ارائه خدمات و محصوالت مطلوبتر به
ارباب رجوعان پیشی گرفتهاند.چنین
سازمانهایی نیازمند به کارگیری سبک

جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش»
میباشند و برخی از سازمانها براین باورند
که با تمرکز صرف بر افراد ،فناوری و فنون
میتوان دانش را مدیریت کرد.
وي افزود  :مدیریت دانش فرایندی
است که به سازمانها یاری میکند
اطالعات مهم را بازيابي  ،گزینش،
سازماندهی و منتشر کنند و فعالیتهایی
چون حل مشکالت ،آموختن پویا،
برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری
صحيح را در بر مي گيرد .
مهندس فعله گري در مورد فوائد
مديريت دانش بيان داشت  :در هرسازماني
که مديريت دانش استقرار یابد ،یادگیری و
عملکرد سازمان را افزایش میدهد و باعث
مي گردداز آن طریق سازمان به ایجاد
سرمایه حاصل از فکر و اندیشه دست يابد.
اين مقام مسئول در مورد فرایند
مدیریت دانش اضافه كرد  :اين فرآيند از
چهار بخش اصلی تشکیل شده است:در
مرحله اول میباید دانش موجود در
سطح سازمان و موانع آن(اعم از دانش
صریح و ضمنی نزد افراد،بانکهای
شناسایی
اطالعاتی،مستندات)مورد

واقع شده و سپس اخذ و به صورت
مناسبی ذخیرهسازی گردد .سپس
برای اینکه دانش با ارزش شده،به
هم افزایی و زایش مجدد دانش منجر
گردد.باید دانش موجود نزد افراد به
اشتراک گذاشته شده و تسهیم گردد.
پس از طی این مراحل،اکنون باید
از دانش کسب شده در جهت اهداف
عالیه سازمان استفاده کرد.خلق دانش
شامل ورود اطالعات جدید به سیستم و
حاصل به اشتراکگذاری و تسهیم دانش
نزد افراد است.خلق دانش خود شامل
اکتساب،کشف و توسعه دانش است.
فعله گري در پايان سخنانش اظهار
داشت  :در عصر اطالعات ،مزیت اصلی
در سرمایه دانش نهفته است و دانش
در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در
حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی
سازمانها میباشد .روند اوج یافتن نقش
دانش ،نوآوری و فناوریهای نوین در ایجاد
مزیتهای راهبردی و اهمیت یافتن ارزش
منابع دانش در اداره سازمانها موجب
شده است تا مقوله مدیریت دانش در
قلب سیاستهای راهبردی سازمانها

جای گیرد .بر این اساس ،توجه ویژه به
مدیریت دانش از جهت تحقق اهداف
سازمانها ضروری به نظر میرسد و تبیین
جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در
سازمانها بوده و ارتقای سطح فعالیتها
و رسیدن به اهداف موردنظر را به همراه
داشته باشد .البته سازمانها بدون داشتن
استراتژی مشخصی در استفاده از مدیریت
دانش نمیتوانند بهرهای از این کارکردها
داشته باشند و میبایست در این خصوص
سیاستهای راهبردی تدوین گردد.
سيروس عليرمائي رئيس امور پژوهش
شركت گاز استان كردستان در مورد
اقدامات اين شركت براي استقرار مديريت
دانش گفت  :در سال جاري آموزش هاي
الزم براي فرهنگ سازي در مورد استقرار
مديريت دانش برگزار گرديده و اهميت و
ضرورت اين اقدام براي مديران و كاركنان
تشريح گرديده است .
وي افزود :با استقرار مديريت دانش
ضمن حفظ دانش و تجربه موجود در
سازمان  ،زمان دستيابي به دانش ها
مورد نياز به كمترين زمان ممكن كاهش
مي يابد .

سرپرست ابزار دقیق شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

رفع تنگناها و مشکالت،با فراهم کردن بستر همکاری با شرکت های داخلی

سرپرست ابراز دقیق شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:این واحد با فراهم
کردن بستر همکاری با شرکت های داخلی و اعتماد،باور به توان بومی،تکیه
بر توانمندی ها و دانش داخلی نسبت به رفع تنگناها و مشکالت،گامهای
ارزشمندی برداشته است .به گزارش روابط عمومی،مهندس «روح اله
پاکزاد» افزود :واحد تعمیرات ابزار دقیق توانسته ضمن شناسائی گلوگاه ها و
مراکز حساس و حیاتی در شرکت اقدامات مناسبی را در جهت بومی سازی
و رفع وابستگی به شرکتهای خارجی انجام دهد و در زمینه همکاری با
شرکت های توانمند داخلی گامهای مؤثر و سازنده ای بردارد .وی اظهار
داشت:در پاالیشگاه گاز ایالم تجهیزات ابزار دقیق و سیستم های کنترل به
عنوان چشم های بینا و حسگرهای حیاتی وظیفه مهم و انکارناپذیری در
فرآیند تولید پایدار گاز بر عهده دارند و هر گونه خطا در عملکرد آنها باعث
نقض در پایش هوشمند فرآیند تولید و در نهایت ایجاد مخاطرات در تولید
پایدار گاز می شود .وی بااشاره به اینکه این شرکت همکاری تنگاتنگی با
شرکت های دانش بنیان داخلی در خصوص تعمیرات بردهای الکترونیکی
سیستم های کنترل همچون زیمنس،فایر آی ،امرسون و غیره داشته
است،تصریح کرد :این شرکت با شناسائی شرکتهای متخصص داخلی و
بازدید از امکانات و توانمندیهای آنها و ایجاد فضای رقابت پذیری بین
آنها نسبت به رفع مشکالت احتمالی در این زمینه در حداقل زمان ممکن
گام بر می دارد .سرپرست ابزار دقیق شرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان
کرد:با امکان ساخت اورینگ ها و پکینگ های شیرهای کنترلی کارخانه
دانه بندی گوگرد در داخل ،نیاز به خرید این شیرآالت که هزینه سرسام

آوری به شرکت تحمیل می کرد،برطرف شده و صرفه جویی قابل توجهی
برای این واحد صنعتی به ارمغان آورده است.
مهندس پاکزاد افزود :همچنین نصب نمایشگر سطح مغناطیسی
ساخت داخل به جای نمایشگر سطح واحد بازیافت گوگرد یکی دیگر از
مواردی است که یک محصول داخلی با عملکرد قابل قبول با هزینه کمتر
و زمان تهیه و ساخت پایین تر امکان رقابت با نمونه مشابه خارجی را
داشته است .وی ادامه داد:جایگزینی ترموکوپل ها و سنسورهای وایبریشن
مولد های گازی با یک برند داخلی به عنوان برند جایگزین تجهیزات
اصلی،نگرانی ها در خصوص عدم تامین بخشی از قطعات و تجهیزات
حساس نیروگاه را پایان داده است .وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از
نیازمندی های مستمر در زمینه تجهیزات ابزار دقیق ،گازهای کالیبراسیون
می باشد که برای بازدید های دوره ای تجهیزات اعالن و هشدار گاز مورد
استفاده قرار می گیرد،تصریح کرد:در این زمینه شرکت های توانمند داخلی
با تکیه بر توان بومی ،احتیاجات صنایع نفت و گاز را برآورده کرده و این
شرکت نیز ضمن استقبال از این مسئله،همکاری و همفکری مؤثر با این
شرکتها را در سرلوحه کار خود قرار داده که با این اقدام دغدغه های سال
های قبل در خصوص تامین و تهیه این ادوات تقریبا به صفر رسیده است.
سرپرست تعمیرات ابزاردقیق شرکت پاالیش گاز ایالم یادآور شد :بروز
رسانی و نوسازی سیستم کنترل بویلرهای فشار متوسط که از تجهیزات با
تکنولوژی باال ساخته شده نیز توسط متخصصان داخلی انجام شده و در
مدار تولید قرار گرفته است.

جلسه کمیته تنظیم بازار ستاد اجرایی خدمات سفر سقز برگزار شد

جلسه کمیته تنظیم بازار ستاد اجرایی
خدمات سفر شهرستان سقز در راستای
مصوبات این کمیته با حضور اعضا برگزار شد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کردستان؛ جلسه
کمیته تنظیم بازار ستاد اجرایی خدمات سفر
شهرستان سقز به ریاست اداره صنعت ،معدن
و تجارت با حضور حمید گاللی پور رییس اداره

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان سقز و اعضای این کمیته برگزار شد.
رییس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری شهرستان سقز اظهار داشت :این
جلسه با محوریت طرح نظارتی نوروز  ،98میوه
شب عید ،نحوه جذب و توزیع کاالهای اساسی،
تعیین لیست خبازی ها ،تعمیرگاه های خودرو
و آژانس های کشیک در ایام نوروز تشکیل شد.

در این جلسه مصوب شد :طرح نظارتی نوروز از
 ۱۵اسفند با همکاری ادارات ،کنترل و نظارت
بر مراکز تهیه غذا از  20اسفند ،تعیین قیمت
و مکانهایی جهت توزیع میوه شب عید ،تعیین
لیست کشیک خبازیها ،جذب و توزیع کاالهای
اساسی در اولویت برنامه ادارات ذیربط قرار گیرد
و فروش فوق العاده وحراج های رسمی واحدهای
صنفی از  ۱۵اسفند شروع شود.
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خبر کوتاه

قرآن  400ساله در حرم مطهر رضوی
رونمایی شد

یک جلد قرآن خطی نفیس با  400سال قدمت در
آیینی با حضور مسئوالن آستان قدس رضوی و واقف آن
در محل موزه قرآن و نفایس حرم امام رضا (ع) رونمایی
شد.
رئیس سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی روز سه شنبه در آیین رونمایی از
این قرآن گفت :قرآن نفیسی که امروز رونمایی شد
مربوط به سال  1005هجری قمری است و توسط
شهروند تهرانی ‹فرشته بلورچی› به آستان مقدس
حضرت رضا (ع) هدیه شده است.
حجت االسالم سید جالل حسینی افزود :این قرآن
بهسبب قدمت ،کیفیت خط و تزیینات اوراق ،مصحفی
نفیس محسوب می شود و پس از رونمایی در گنجینه
مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در کنار
سایر نسخ خطی قرار خواهد گرفت.
معاون تخصصی اداره مخطوطات سازمان کتابخانه
ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز درباره
این اثر گفت :کتابت قرآن خطی مزبور توسط فردی که
در سال  1005هجری قمری (قرن یازدهم) و دوران
صفویه می زیسته خوشنویسی شده است.
سیدمحمد رضا رضاپور افزود :این قرآن دارای 844
صفحه  14سطری در قطع رحلی و اندازه  30در 19
سانتی متر است که خط متن عربی قرآن ،نسخ و خط
ترجمه آن نستعلیق است و کاغذ آن از نوع اصفهانی به
رنگ نخودی آهار مهره است.
وی ادامه داد :این قرآن اهدایی از شاهکارهای
کتابت قرآن به شمار می رود که در آن  430ابتکار به
کار رفته که مبتکر آن شخصی دانشمند در علم قرائات
به نام ‹محمد ابن محمود سمرقندی همدانی› متوفی به
سال  780قمری بوده است.
معاون تخصصی اداره مخطوطات سازمان کتابخانه
ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت:
کیفیت خط ،ترجمه و حاشیه نویسی مفصل ،تنظیم
قرارگیری واژگان خاص همچون اسماء اهلل و صفات الهی
و تسبیحات و تحمیدات و تهلیالت و مانند آن در اول یا
آخر سطر از جمله ابتکارات این قرآن است.
رضا پور افزود :هر جزء این قرآن در  14ورق نگاشته
شده است و هر صفحه آن  14سطر دارد و در پیوستهای
آخر قرآن نیز اصول قرائات و علم تجوید به صورت
نموداری به شیوه هنرمندانه ای رسم شده است.
وی ادامه داد :طراح این ابتکارات نگارشی همان
محمد بن محمود سمرقندی قرن هشتم است و در واقع
از این دانشمند تنها نسخه موجود همین قرآن است و
نمونه دیگری از آن در هیچ کتابخانه ای یافت نشده
است اما این قرآن توسط فرد دیگری که ناشناس است
به کتابت درآمده و خوشنویسی شده است.
واقف این قرآن نیز در این مراسم گفت :پدربزرگم،
شیخ محمود بلورچی کاشانی ،طلبه ای در اصل کاشانی
بود که در تهران زندگی می کرد و در اصفهان درس
خوانده بود و در صفحۀ اول این قرآن یادداشتی از وی
وجود دارد که نوشته است ‹این قرآن را به نورچشمیام
«مصطفی بلورچی» هبه میکنم›
فرشته بلورچی افزود :فردی که در این یادداشت
قرآن به او هبه شد پدر من بود که در قرائت آن جدیت
داشت چون شرط نگهداری آن ،انجام قرائت بود اما پدرم
یادداشتی برای پسرش روی این قرآن ننوشت هر چند
پس از فوتشان ،همه می دانستیم که باید این قرآن به
پسر ایشان ،یعنی برادرم ،محمدمهدی برسد که البته
ایشان هم مدتی بعد دار فانی را وداع گفت.
وی ادامه داد :پس از آن ،قرآن نزد خواهر بزرگم
نگهداری شد و اقدامات زیادی برای محافظت آن انجام
داد اما در نهایت ،تصمیم گرفتیم قرآن را تقدیم امام
رضا(ع) کنیم به این امید که هم بهتر از آن محافظت
شود و هم مورد توجه و عنایت مخصوص آن حضرت قرار
گیریم و ثوابی برای ما و پدرمان لحاظ شود.
هم اینک  56هزار نسخه خطی در گنجینه
مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس وجود دارد
که از این تعداد  22هزار نسخه قرآن خطی و جزوات
قرآنی است.

