چهار شنبه  1اسفند 1397

2

در حوالی امروز

 14جمادی الثانی  20 1440فوریه 2019
سال سی و دوم
شماره  8908ویژه نامه 3293

خبر

آرایشگران جوان مشهدی در مناطق
محروم «دست به قیچی» شدند

فرمانده مرزبانی استان خبر داد

دستگیری  15هزار متجاوز مرزی
در خراسان رضوی

در پاسخ به پرسش قدس تشریح شد

آخرین وضعیت امهال وامهای
کشاورزی در خراسان رضوی

رسائی فر :مشــاور مدیرعامــل و مدیر روابط عمومی بانک
توسعه تعاون کشور آخرین وضعیت امهال وامهای کشاورزی
در استان خراسان رضوی را تشریح کرد.
معادی در پاسخ به ســؤال خبرنگار ما مبنی بر اقدامات این
بانک برای اجرای مصوبه امهال وامهای کشاورزی گفت :بانک
توســعه تعاون در اجرای بند خ ماده  33قانون توسعه ششم
پیش قدم بوده و دســتور اجرایی این مصوبه نیز ابالغ شــده
اســت .وی اظهار داشت :بالفاصله بعد از اختصاص بودجه از
سوی دولت شعب ما اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد.
در همین زمینه مدیر امور شــعب بانک توسعه تعاون در
خراسان رضوی نیز اظهار داشــت :عالوه بر فعالیتهایی
که بانک توســعه تعاون در خراسان رضوی در زمینههای
صنعت ،مســکن ،گردشــگری و ...داشــته در حمایت از
بخش کشاورزی  452میلیارد ریال طی یازده ماه گذشته
تســهیالت به کشــاورزان داده شده اســت .محمدی در
خصوص امهال وام کشاورزان زیان دیده نیز همه اقدامات
در اســتان صورت گرفته و برای اجرایی شدن آن منتظر
اختصاص بودجه ستاد بحران استانداری هستیم.

همزمان با سالروز وفات حضرتام البنین  hاز مجموعه خاطرات شهدای دانشگاه علوم پزشکی رونمایی شد

هدیه « روپوشهای سفید» به خانواده شهدا

نشست خبرنگاران با برگزیدههای علم و فناوری
جشنواره رضوی برگزار شد

تجلی «ما توانستهایم» در نبش امین 2

احمد فیاض :همزمان با سالروز وفات حضرت
ام البنین (س) (روز تکریم مادران و همسران
معظم شــهدا) از کتاب «روپوشهای سپید» با
حضور رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد،
رئیس ســازمان بسیج دانشــجویی خراسان
رضوی و رئیس حوزه هنری استان رونمایی و
از خانواده معظم شهدای دانشگاه علوم پزشکی
مشهد و شــهدای مدافع حرم تجلیل به عمل
آمد .در این مراسم که عصر دیروز در تاالر امام
رضا(ع) دانشکده پزشــکی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد یک استاد دانشگاه پیرامون
موضوع «جوان دهه نود و جنگ دهه شــصت»
به ایراد ســخن پرداخت و با ارائه چیستیهای
کلیدواژههای اساسی دفاع مقدس اظهار کرد:
مقدار زیادی از فرهنگ تربیتی دفاع مقدس به
دوران پس از دفاع مقدس منتقل نشد و بسیاری
از رنجها ومشکالت کنونی ما نیز به دلیل غفلت
از روحیات و فرهنگ تربیتی دفاع مقدس است،
چرا که وقتــی نگرشها تغییر میکند به تبع
آن ســبک زندگی به دلیل اهمیت مدیریت و
مهندسی نگرشها نیز تغییر مینماید.
دفاع مقدس؛ دوران رهایی از اسارتها

جلیل معماریانی از آگاهی و آزادی به عنوان
اصلیترین عناصر حرکت بشــریت نام برد و
خاطرنشــان کرد :دوران دفاع مقدس دوران
رهایی از اســارتها به عنوان مهمترین مانع
حرکت بشــریت بود .عدهای آمدند و الگویی
جدید ارائه کردند که چگونه میشــود با پاره
کردن موانع فردی و اجتماعی چون نفس و...
آزاد شد و به مقام قرب الهی رسید.
وی افزود :در همنشینی یک ساعته با برخی

از شهدای دفاع مقدس ،رشد حاصل میشد.
مطالبهگری کنید
اصوالً فرهنگ ارتباط در جبههها فرهنگ رشد
پدر شهید مدافع حرم حسین هریری نیز در
بود و در الیهبندیهــای تربیتی دوران دفاع
این مراسم با انتقاد شــدید از نابسامانیهای
مقدس تطهیر ،تکمیل ،توبه و بازگشت به خدا
اقتصادی کشــور بر لزوم نقش جریان ســاز
دیده میشود.
دانشــجویان تأکید کرد و گفت :دانشجویان
معماریانی با اشــاره به گرفتاریهای امروزی
نیروهای پیشرو ،پیشگام و پیشبرنده جامعه
بشــریت گفت :گرفتاریهای امروز از جنس
هستند .افراد عادی انتقاد مینمایند ،اما از شما
اسارت اســت و آدمی اسیر میباشد .شکل و
انتظار میرود تا راهکار ارائه داده و مطالبهگری
قالبهای اسارت متنوع شده ،اما روح اسارت
نمایید .مثل همرزمانتان در جبهههای سخت،
یکی است .بازخوانی فرهنگ دفاع مقدس یک
شما نیز بایستی برای مقابله
ذکــر به شــمار میآید و با
و پیروزی در جبهه اقتصادی
بصیرت ناشی از آن میتوان
بــرش
طرح و برنامه ارائه نمایید.
طاغوتها را شناخت و درک
در این آیین معنوی از
عملی از توحید داشت.
برخی مسئوالن سرجای

شماری از خانوادههای

خود نیستند

معظم شهدای مدافع
خروجی دانشگاهها باید
وی تصریح کــرد :برخی از
چمرانها باشند
حرم و خانواده  5شهید
مســئوالن ســرجای خود
نیســتند و لیاقت پســت و
این فعــال فرهنگی ضمن دانشکده علوم پزشکی
مقامهای محوله را نداشــته
تمجیــد از شــهید چمران مشهد در  8سال دفاع
و یــا تخصص الزم را ندارند.
و با اشــاره به رهنمودهای مقدس تجلیل و تکریم
هدف دشــمن ایجاد جنگ
رهبــری تصریــح کــرد :به عمل آمد
اینکه رهبــری میفرمایند
اقتصادی است .در حد توان
خروجی دانشگاهها باید چمرانها باشند یک
و با آبرو ،فکر و اندیشــه برای مقابله با جنگ
برنامه حرکت است و شــوخی بردار نیست.
اقتصادی دشمنان بیرونی و درونی نظام مایه
دانشــجویان با الگو قرار دادن شهید چمران
بگذارید.
تک بعدی نمیشوند .دانشگاههای ما بایستی
چمران تربیت نمایند .مسیری که رهبری برای
 365خاطره از پنج شهید واالمقام
تمــدن ســازی اســامی ترســیم نمودند
مدیــر پروژه کتاب «روپوشهای ســپید» نیز
انسانهایی از جنس چمران میطلبد .تربیت
در ایــن آیین معنوی با پوزش از خانوادههای
این نخبگان بر عهده حوزه و دانشگاه است .یاد
معظم  44شــهید دانشــگاه علوم پزشــکی
شهدای واالمقام تلنگر ،تذکر ،تجربه ،تصمیم،
مشهد اظهار کرد :این مجموعه هرگز در حد
تعظیم و تأمل است.
و اندازه مقام شــهدای دانشگاه علوم پزشکی

مشهد و خانوادههای آنان نیست و قدم بسیار
کوچکی برداشــته شده اســت .امیدواریم در
ادامه این مسیر با حمایت مسئوالن در شأن
مقام شهدای دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
تولید محتوا داشته باشیم.
امیر ســعادتی با اشــاره به حضور فرزندانش
در مراســم خاطرنشــان کرد :به این دلیل با
خانوادهام به مراسم آمدهام تا در کنار خانواده
معظم شهدا و در فضای معنوی این دانشکده
با هم نفس کشیده و رسم زندگی بیاموزیم.
وی دربــاره مجموعــه کتــاب «روپوشهای
ســپید» گفت :مجموعــاً  365خاطره از پنج
شهید واالمقام دانشکده علوم پزشکی مشهد
در دوران دفاع مقدس به نامهای شــهیدان:
محمد علــی خیامی ،حمید نیــک اندیش،
مهدی محراب خانی ،هاشــم مرگان ازغدی
و محمدجواد صالحیان با نویســندگی مریم
قربان زاده ،بــا پژوهش محمد رضا عطایی و
مدیریت هنری حامــد امامی در پنج جلد به
نامهای «بچه رضا شــهر»« ،روضه ابوالفضل»،
«ورودی « ،»62پــس از  10ســال» و «خیامی
مصلح» تدوین شــده و توســط نشر ستارهها
به چاپ رسیده است.
تجلیل و تکریم از خانواده معظم شهدا

گفتنی اســت در این آیین معنوی از شماری
از خانوادههای معظم شــهدای مدافع حرم و
خانواده  5شهید دانشکده علوم پزشکی مشهد
در  8ســال دفاع مقــدس تجلیل و تکریم به
عمل آمد .حاج ســید محمدرضا طباطبایی
از دیده بانهای  8ســال دفاع مقدس نیز به
روایتگری پرداخت.

استاندار خراسان رضوی در نشست با مدیران و سردبیران رسانههای استان:

مطالبهگری به حق و شفاف وظیفه رسانههاست

بهروز فرهمند :تا پیش از این که به دفتر پارک علم و فناوری
خراسان رضوی در نبش خیابان امین  2در بلوار سجاد ،پا بگذاری
شاید کمتر بتوانی فکرش را کنی که چگونه میشود ،شماری از
جوانهای متخصص کشورت ،در حوزههای «فناوریهای برتر» و
صنعت ،گرد یکدیگر جمع بشوند و کاری کنند ،کارستان! ...اما
وقتی از نزدیک با سه شرکت برتر و یک عضو ممتاز هیئت علمی
روبهرو میشــوی که همگی از برگزیدگان جشنواره دوم رضوی
هستند و با دســتاوردهای ایشان آشنا میشوی ،آنگاه میتوانی
گواهی بدهی که حاال دیگر ،وقتاش رسیده ادعا کنی ،شعار «ما
میتوانیم» به «ما توانستهایم» تبدیل شده است.
 15سامانه هوشمند

آقای خســروی ،به نمایندگی از شــرکت بهپویان امین منتظر،
سخن میگوید که یکی از برگزیدگان جشنواره رضوی است .تنها
شرکت دانش بنیان در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در سراسر
کشور ،با  12سال پیشــینه کار تخصصی  190پروژه موفق را با
بیش از  60کارفرما در  20اســتان کشور اجرا کردهاند و شرکت
دانش بنیان برتر تولیدی خراسان رضوی در سال  96نیز بودهاند.
اگر بخواهیم به زبان سادهتر بگوییم ،بیشتر کار خودشان را بر روی
«افزایش بهرهوری در صنعت آب با اســتفاده از هوش مصنوعی»
متمرکز کردهاند .به گفته خســروی ،شرکتشان یک «فراسامانه
مدیریت هوشــمند» را طراحی کرده که  15ســامانه هوشمند
را دربرمــی گیرد و طرح منتخب وزارت نیرو در ســال  97بوده
است .اگر بخواهیم ،کمی بیشتر با کارشان آشنا شویم ،میتوانیم
به سامانه مهاب اشاره کنیم که به صورت هوشمند ،تولید و توزیع
آب را کنترل میکند یا ســامانه مدیریت هوشمند چاههای آب
و یا ســامانهای به نام «رهیافت» که به رفتارشناسی و پیشبینی
از رفتار آینده مصرف کنندهها میپردازد و راهبرد هوشــمندانه
«یافتن تقاضا» را در شــبکههای آب و برق و گاز و ترافیک ،رصد
و پیش بینی میکند و نیز سامانهای که از نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه به نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ،رو آورده است ....همه
اینها را  40نیروی دانشگاهی جوان با تخصصهای گوناگون رقم
زدهاند .دکتر اخالقی امیری ،جوانی است که مؤسس و مدیرعامل
شرکت انرژی خاوران است ،منتخب دیگر جشنواره رضوی .شرکت
او و همکارانش در حوزه نفت و گاز کار میکند .خودش میگوید:
وجه تمایز شرکت ما با برخی شرکتهای دانش بنیان دیگر ،در
این اســت که ما همگی از دانشگاه برخاســتهایم و در آن جا پا
گرفتهایم و بالیدهایم و همگی دانشجو یا مدرس و استاد هستیم .به
گفته وی بخش تحقیق و توسعه شرکتشان ،فعال است و بر روی
تولید تجهیزات آزمایشگاهی (حوزه نفت و گاز) متمرکز شدهاند
که اختراع «پیکنومتر گازی» ،تنها یکی از دستاوردهای آنهاست.
از آب شیرین کن تا تصفیه کننده سیالب

افق روشــن صحرا ! ...این نام یک فیلم سینمایی وسترن نیست!
بلکه نام شــرکت دانش بنیانِ آقای احمد گداز است که آن نیز
از برگزیدههای جشنواره رضوی بوده است .این شرکت در حوزه
ساخت دستگاههای آب شیرین کن فعالیت میکند .حدود 100
دستگاه آب شیرین کن ساختهاند و تحویل دادهاند .احمد گداز
میگوید :در ســال  89و پس از سیل پاکستان ،به فکر افتادیم
که دســتگاه تصفیه سیالب هم بســازیم .یک دستگاه را هم به
بنگالدش فرستادهاند که به گفته بچههای هاللاحمر ایران ،آن
جا دارد خوب کار میکند« .افق روشن صحرا» چشم به آینده دارد،
از جمله به پروژه تصفیه آب کارون با حجم بیش از  20میلیون
لیتر که درحال گفت و گو برای نهایی کردن قرارداد هستند.
سازنده آمریکایی انگشت حیرت به دهان گزید

عکس ها :وحید بیات

قدس :در راستای ارتقای تعامالت با مسئوالن استانی ،فرمانده
مرزبانی استان خراســان رضوی و «حمید بنایی» نماینده مردم
توگو کردند .در این
گناباد مجلس شــورای اسالمی دیدار و گف 
دیدار سردار «ماشااهلل جان نثار» فرمانده مرزبانی استان خراسان
رضوی به تشــریح وضعیت جغرافیایی مرزهای استان ،وظایف
مرزبانان و تهدیداتی که در مرزهای مشــترک ایران با دو کشور
افغانستان و ترکمنســتان متصوراست پرداخت و عنوان داشت:
مرزهــای خراســان رضوی هــم تهدید و هم فرصــت و هم از
ظرفیتهای بسیار عالی برخوردار هستند که خدا را شکر حداقل
در اســتان از این فرصتها و ظرفیتها اســتفاده میکنیم .وی
افزود :دروازه مرزی دوغارون خود به تنهایی شاید بیشترین تردد
را روزانه در حوزه ترانزیــت و اتباع داریم که در ایران چهارمین
مرز پر تردد کشــور محسوب میشود ،باید از این فرصت بخوبی
استفاده و سرمایهگذاری الزم در این خصوص صورت گیرد .سردار
«جان نثار» عنوان داشت :شرایط افغانستان یک تهدید بالقوه برای
ماســت تهدیداتی مثل قاچاق مواد مخدر ،گروههای تکفیری،
کاالی قاچاق بخصوص سوخت و بحث متجاوزین مرزی ،فقر و....
ما در ســال جاری بیش از  15هزار متجاوز مرزی که قصد ورود
غیر قانونی را به داخل کشور داشتهاند دستگیر کردیم که این کار
بسیار سنگین میباشد .نماینده مردم شهرستان گناباد هم با اشاره
به اینکه با تمام توان از مجموعه مرزبانی دفاع خواهد کرد ،گفت:
برخی مطالبات مرزی را در سطح استان پیگیری و برخی از آن را
نیز از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد.

اخبار

عکس :علی عبدالهی

قدس آنالین :این روزها با توجه به شــرایط نه چندان مناسب
اقتصادی نیاز به مشارکتپذیری اعضای مختلف جامعه در حوزه
کمکهای اقتصادی و معیشــتی تا ابعاد انســانی مانند سطوح
مختلف فکری ،عاطفی و رفتاری یکی از اثرگذارترین و مؤثرترین
راهکارهای گذر از وضعیت موجود و امکانیابی تمام سطوح جامعه
در گذران زندگی است .بسیار شنیدهایم افراد متمولی که در کارها
و فعالیتهای خیرخواهانه از ساخت مسجد و مدرسه تا بیمارستان
هزینههای زیادی صرف نمودهاند یا خیرینی که در ارائه کمکهای
مستقیم مالی و معیشتی از قبیل تهیه مایحتاج اولیه تا هزینههای
خدمات درمانی فعال هســتند .امروزه مقوله مشارکت در امور
اجتماعی یا به عبارتی حرکتهای جهادی عامل مهمی در توفیق
هر برنامه کالن اقتصادی ،اجتماعی و توســعه به شمار میرود.
گروهها و انجمنهای کنشگر در حوزهها و سطوح مختلف در حال
فعالیت هســتند که در نهایت تنوع در میزان و نوع مشارکت به
نظاممند شدن کنشهای اجتماعی و افزایش احتمال موفقیت
آن کمک شــایانی خواهد کرد .اردوهای جهادی را باید نمونهای
موفق از این مدل کنش اجتماعی گروههای مردمی و حرکتهای
داوطلبانه و خودجوش برشمرد .در همین راستا این روزها جمعی
از آرایشگران جوان مشهدی دور هم جمع شدهاند تا با همیاری
یکدیگر و اســتفاده از هنر خود در رفع بخشــی از مشکالت و
کمبودهای جامعه اطراف خود ســهیم باشند .این آرایشگران با
عزیمت به روستاها و مناطق محروم اطراف شهر اقدام به اصالح
ســر و صورت شهروندان و ساکنان منطقه میکنند .این جوانان
در دومیــن حرکت جهادی خود به روســتای «چایدره» از توابع
شهرستان کالت رفته و در مسجد روستا اقدام به خدمترسانی
به مردم روستا کردهاند .حسین فروتن ،آرایشگر و یکی از اعضای
این گروه در خصوص این اقدام میگوید :ما گروهی از همکاران
آرایشگر در ابتدا تعداد اندکی بودیم ،اما کمکم همکاران دیگر به
ما پیوستند و در حال حاضر  10تا  12نفر دور هم جمع شدهایم
و به قــول بچهها به دنبال کار ثواب در حوزه اجتماعی با کمک
هنر خود هستیم .ویمیگوید :در آخرین تجربه در عرض چند
ساعت ،حدود  100نفر را اصالح کردیم که حس خوب انجام این
حرکت و واکنش شهروندان و اهالی روستا و اعضای دیگر گروه را
در ادامه این کار جدیتر و مصممتر نمود .حسین کوکبی آرایشگر
و از اعضای این گروه نیز پیرامون این حرکت میگوید :معتقدم
صرفاً بحث مالی و رایگان بودن این اقدام نیست .این حرکت نوعی
مشارکت در حوزه اجتماعی است که احساس همدلی و نزدیکی را
میان شهروندان ایجاد خواهد کرد .شاید باور نکنید از روزی که این
اتفاق افتاده صنوف مرتبط زیادی به ما پیشنهاد همکاری دادهاند.
از عکاسی و فیلمبرداری تا تهیه صبحانه و ...که امیدواریم در ادامه
راه با پیوستن اصناف دیگر بتوانیم اقدامات جدیتر و گستردهتری
انجام دهیم .فواد کنعان دیگر آرایشگر حاضر در این گروه نیز اظهار
داشــت :هدف ما رفتن به روستاهای دورتر و محرومتر و خدمت
به افراد بیشتری است که امیدواریم در ادامه راه بتوانیم با کمک
یکدیگر به این مهم دست پیدا کنیم.

khorasanemrooz@yahoo.com
شماره پیامک | 300072305 :ارتباط سروش۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ :
کانال سروش@quds95 :

قدس :استاندار خراسان رضوی گفت:
رســانهها باید حرمت قلم خود را نگه
داشته و از مطالبهگری شفاف و به حق
حمایت کنند.
علیرضا رزم حســینی در نشســت با
مدیران و ســردبیران رسانههای استان
افزود :در عین حال باید با اســتفاده از
ظرفیت شــبکههای مجازی برای رصد
فرمانــداران و مدیران بهــره گرفت و
مســئوالن هم موظف به پاســخگویی
هستند و تأکید بر این امر دارم.
وی عنــوان کــرد :رســانهها باید در
خصوص چالشهای کشور مطالبه گر
باشــند و همواره نیز نقش رســانه در
توسعه کشــور بیبدیل و اساسی بوده
و هست و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه رســانه و عالقهمندی
مردم به مطبوعات و رســانهها در واقع
ابزار مهم و ضریبی از توســعه یافتگی
هرکشوری اســت ،افزود :اما باید خود
اصحاب قلــم نیز حرمت قلــم را نگه
دارند.
وی رسیدن به گفتمان واحد با اصحاب
رســانه را برای حرکتهای توسعهای و
پیشبرنده اســتان و جامعه بسیار مهم
خوانــد و تأکید کــرد :در این راســتا
جلســات هماندیشــی متعــددی را با
اصحاب رسانه خواهیم داشت تا بتوانیم
در یــک اقدام هماهنگ و منســجم در

رسانههای استان برای گسترش فرهنگ
اقتصاد مقاومتی همدل شدند

قدس :در حاشیه این نشست منشور همدلی رسانههای استان برای گسترش
فرهنگ اقتصاد مقاومتی به امضا اهالی رســانه و مطبوعات رسید.بر اساس
این منشــور ،اصحاب رسانه متعهد شدند با استعانت از حضرت رضا(ع) و در
چارچوب تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقالب در اقتصاد مقاومتی ،اطالع
رسانی و فرهنگ سازی برای بسترسازی تحقق اقتصاد مقاومتی را سرلوحه
هــدف و کار خویش قرار دهند و با هم افزایــی ،همدلی اقدام هنرمندانه و
گسترش مطالبهگری ،گفتمان اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه اقتصادی را در
خراسان رضوی نهادینه کنند .این منشور مزین به بیانات مقام معظم رهبری
در جمع مسئوالن جبهه فرهنگی انقالب ( 19آبان  )95است.

راستای طرح توســعه اقتصاد مقاومتی
استان حرکت کنیم.
اســتاندار خراســان رضوی در ادامه با
بیان اینکــه اختالفات سیاســی آفت
انقالب اســامی اســت ،افــزود :عدم
تناسب بین اختیارات و مسئولیتها از
دیگر آفات است.
وی بیــان کــرد :در جریــان پیروزی
انقــاب اســامی آرمانهــای زیادی
داشــتیم وهزینههای زیادی دادیم تا
شــعار اســتقالل ،آزادی و جمهوری
اسالمی شعارجاودانه این انقالب باشد.
وی عنــوان کــرد :اقتصــاد مقاومتی

طرحی برگرفته از زمان جنگ تحمیلی
است و اگر امکانات و فضای تحقق آن
در استان مهیا شــود ،توفیقات زیادی
خواهیم داشت.
استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه
رسانه چشــم بیدار جامعه است ،افزود:
رســانه نمیتواند بی تفــاوت و ناآگاه
باشد ،باید انتظارات خود را شفاف و به
صــورت گفتمانی بیان کند .وی با بیان
خدمت در خراسان رضوی برای زائران
و مجاوران امام علی بن موسی الرضا(ع)
افتخار اســت ،افــزود :الگــوی اقتصاد
ال موفق بود
مقاومتی مــا در کرمان کام ً

و مقام معظم رهبری اولین کسی بودند
کــه آن را تأیید کردند .رزم حســینی
تأکید کرد :اســتاندار جاریه نیستم؛ به
دنبــال طرح نو و کارهای جدیدتر برای
حل مشکالت استان هستم.
وی گفــت :مثلث توســعه اقتصادی در
استان را تا حدی که مؤثر باشد ،پیگیری
میکنیم ،تنها راه نجات کشور در شرایط
فعلی ســاختن کشــور با شرکتهای
غیردولتی است و دولت پشتیبان باشد
و کار زیرساختی در توانمندسازی مردم
انجام دهد .اســتاندار خراسان رضوی
ادامه داد :هدف اقتصاد ،ایجاد اشتغال
پایدار اســت و12معیــن اقتصادی در
خراسان رضوی بر مبنای مناطق حوزه
انتخاباتی است .وی اظهار کرد :در این
راستا با کمک شــرکتهای توانمند و
توسعهگرا برای به کارگیری ظرفیتها
و توانمندیهــای هــر منطقه و جلب
مشــارکت مردم و تجمیع سرمایههای
خرد آنان در راســتای توسعه و رونق
اقتصــادی مناطق و ارتقای معیشــت
و اقتصــاد خانوارها بویــژه در مناطق
روستایی بهره گرفته میشود.
در ابتــدای ایــن نشســت جمعی از
مدیــران و فعاالن رســانهای همچون
قدس ،دیدگاههــا و نظرات خود و نیز
چالشهای حوزه رســانهای اســتان را
بیان کردند.

شــرکت کاوش صنعت توس نیز یکی دیگــر از برگزیدههای
جشنواره رضوی اســت .مهندس کهربایی ،مدیر بازرگانیاش
برای ما توضیح میدهد که از ســال  82وارد ســاخت پمپها
و کمپرسورها برای حوزههای نفت و گاز و پتروشیمی شدهاند
و در ســال  85با مهندســی معکوس ،به دانش فنی آن دست
پیدا میکنند .از ســال  88به دانش طراحی میرسند و سپس
صادرات را شــروع میکنند .به گفته وی که برگزیده جشنواره
خوارزمی هم بودهاند ،شرکت تاکنون  850پروژه موفق داشته
که بیش از  15پروژه شان ،صادراتی برای کشورهای شرق آسیا
بوده است .وی در البهالی سخنانش ،به یک نکته کلیدی نیز
اشــاره میکند .این که به حوزهای پا گذاشــتهاند که تنها یک
ســازنده اصلی در دنیا دارد و آن هم آمریکاســت ....و گویا در
جشــنوارهای به نام «اَلی پیک» بوده که سازنده آمریکایی وقتی
به غرفه ایران میرسد و تولیدات شرکت کاوش صنعت توس را
میبیند ،انگشت حیرت به دهان میگزد و ابراز شگفتی میکند.
هیئت علمی برتر

آقای دکتر ســتار مالکــی نیز عضو هیئت علمــی برگزیده در
جشنواره رضوی اســت .وی که بنیان گذار شرکت دانش بنیان
«نوین کامپوزیت صدرا» اســت ،میگوید :در سال  ،95در مرکز
رشد انرژی ،کار خودمان را در حوزه طراحی و ساخت کامپوزیت
با الیاف پلیمری شروع کردیم .تولیداتی که در دو حوزه راهبردیِ
«هوافضا» و «پتروشــیمی و نفت» کاربــرد دارد و هم اکنون این
شرکت دانش بنیان با همتایانِ خارجیاش رقابت میکند.
رسانهها بیایند...

دکتر شریعتی ،مدیر پارک علم و فناوری خراسان رضوی ،نیز پیش
از معرفی برگزیدههای جشنواره رضوی ،به بخشی از کارهای پارک
خراسان رضوی اشاره میکند و میگوید :پارک خراسان رضوی،
جزو  3پارک علم و فناوری برت ِر ایران است که هشت مرکز رشد را
در مشهد و چند شهرستان ،پشتیبانی و راهبری و نظارت میکند.
وی آمار  9ماهه را هم یادآور میشود و میگوید :هم اکنون 310
شرکت فناور و دانش بنیان را  -با  4200متخصص -زیرپوشش
داریم ،هرچند از ابتدای تأسیس تاکنون 747 ،شرکت دانش بنیان
از امکانات پارک اســتفاده کردهاند .شریعتی در پاسخ به پرسش
خبرنگار ما خواهان گسترش ارتباط با رسانهها میشود و میگوید:
رسانه میتواند ،یک ضلع دیگر از فعالیتهای همکاران ما در پارک
علم و فناوری و مراکز رشد باشد و نشان بدهد که چه گونه موفق
شدهایم ،شعار«ما میتوانیم» را به «ما توانستهایم» تبدیل کنیم.

