
 یک بام و دو هوای
دریافت هزینه معابر مویرگی

  نخستین شب شعر بین المللی انقالب اسالمی 
در مشهد

 در کافه ادبیات برگزار شدیک سرمایه گذار با ارائه سند،  به مصاحبه شهردار منطقه ثامن واکنش نشان داد

خوش گفتار، یک سرمایه گذار فعال در شهرداری 
منطقه ثامــن گفت: چگونه می شــود زمانی که 
ما می خواســتیم قرارداد ببندیم موضوع، موضوع 
بیت المال بود و باید بهــای معابر مویرگی داخل 
پــروژه مــا محاســبه می شــد و آن را پرداخت 
می کردیــم، اما امروز همین ماجرا شــرعاً و قانوناً 

حقی برای پروژه سارا می شود!

به همت مجمــع انجمن های ادبی خراســان، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد و فرهنگسرای بهشت، 
شب شــعر بین المللی انقالب اســالمی در شب۲۲ 
بهمن ماه برگزار شــد. در این آیین شاعران ایران و 
برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان، آذربایجان، 
پاکستان، سوریه و افغانستان به شعرخوانی با موضوع 

انقالب و مقاومت پرداختند....
.......صفحه 4 .......صفحه 3 
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با دستور معاون استاندار 

اجرای طرح جریمه 
خودروهای فاقد معاینه فنی 

تا پایان سال تمدید شد

فناور نمونه کشوری در گفت وگو با قدس:

 ما به آمریکا 
کاال صادر کردیم

 سخنگوی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب خراسان رضوی: 

لیست ائتالف نهایی نیست

.......صفحه ۲ 

.......صفحه 4 

.......صفحه ۲ 

 قدس واکنش ها به نام نویسی 
 شهردار مشهد در انتخابات 

ریاست فدراسیون را بررسی کرد

سودای فوتبالی

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: اجرای طرح 
کاهش انتشــار آالینده های هوا در مشهد تا پایان سال جاری به 
تعویــق افتاد. احمــد یزدان پناه، معاون هماهنگــی امور عمرانی 

استانداری خراسان  رضوی با بیان ...

اعالم کاندیداتوری شهردار مشهد در انتخابات ریاست فدراسیون 
هماننــد زمانی که برای نخســتین بــار نام او به عنــوان یکی از 
گزینه های احتمالی جایگزینی تقی زاده خامسی؛ شهردار قبلی این 

شهر مطرح شد موجب تعجب همگان شد...

چندین دهه است نخبگان جوان کشور مقام های برتر رویدادهای 
علمی جهان را از آن خود کرده اند، اما زمانی که همین فرهیختگان 
به عرصه کار و اشتغال وارد شدند، نتوانستند نقش چشمگیری در 

بهبود اوضاع اقتصادی کشور بازی کنند...

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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     صفحه 1 خراسان

دامپ��روری  و  کش��اورزی  ش��رکت   
سوران در نظر دارد تعداد  100 رأس 
گوساله نر تولیدی خود را با میانگین 
وزن متوس��ط 120 کیلوگ��رم  بفروش 
برس��اند متقاضی��ان م��ی توانن��د تا 
تاری��خ 98/11/04 پیش��نهاد خود را 
به دفتر شرکت واقع در بلوار قاضی 
طباطبائ��ی ، نب��ش ق��اض طباطبائ��ی 
5/2 ، پ��اک 30 ارائه و برای کس��ب 
اطاعات بیشتر و تکمیل فرم مزایده 
با ش��ماره تلف��ن 37289681 تماس 

حاصل نمایند . 
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آگهی مجمع عمومی فوق الع�ادهآگهی مزایده عمومی
ش�رکت تعاونی مس�کن مهر 88

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت س��وم شرکت 
تعاونی مهر 88 در س��اعت 15 م��ورخ 98/12/09 در 
محل میدان ش��هداء خیابان توحید توحید 6 مس��جد 
احمدی برگزار می ش��ود از کلیه اعضاء محترم تقاضا 
می ش��ود جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات 
زی��ر در این جلس��ه حضور ب��ه هم رس��انند اعضای 
محترم��ی ک��ه ام��کان حضور آنه��ا در جلس��ه مقدور 
نمی باش��د می توانن��د ح��ق رأی خ��ود را ب��ه موج��ب 
وکالتنام��ه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در 
این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 
رأی و هر ش��خص غیرعض��و تنها یک رأی خواهد بود 
متقاض��ی اعطاء نمایندگی ب��ه همراه وکیل مورد نظر 
خود باید از س��اعت 8 تا 12 مورخ 98/12/01 به محل 
دفتر شرکت گلبهار اس��تقال خیام امام خمینی 54 
مه��رگان 14 مراجع��ه و پس از تأیی��د وکالتنامه های 
مزبور توس��ط مق��ام مجاز ورود به مجم��ع برای فرد 

نماین��ده ص��ادر گ��ردد.
دس��تور جلس��ه:

1- ط��رح و تصوی��ب انح��ال تعاون��ی
2- تعیین مکان تصفیه ش��رکت

ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 88
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    آگهی دعوت مجمع )نوبت دوم( عمومی 
) عادی /عادی به طور فوق العاده( شرکت  
تولیدی شیمیایی مه جام مشهد ) سهامی 

خاص(  به شماره ثبت 10346 شناسه 
ملی: 10380260707

    ب��ا توج��ه ب��ه ح��د نص��اب نرس��یدن اعضاء 
اول  نوب��ت  مجم��ع  جلس��ه  تش��کیل  جه��ت 
کلی��ه  از  بدینوس��یله  م��ورخ1398/11/21 
س��هامداران ی��ا نماینده قانونی س��هامداران 
ش��رکت دع��وت میگردد ت��ا در جلس��ه مجمع 
فوق مورخ1398/12/06 که به ش��رح ذیل در  
آدرس:  مشهد _ شهرک طالقانی-بهارستان 

15-پاک 2 برگزار میشود شرکت نمایند.
دستور جلس��ه مجمع عمومی )عادی/عادی به 

طور فوق العاده(:
1- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین 

2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
زمان تش��کیل مجمع عمومی)عادی / عادی به 

طور فوق العاده( ساعت 19 میباشد
هیئت مدیره شرکت
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آگهی مناقصه شرکت آرایه های معماری رضوی
موضوع مناقصه: خرید یراق آالت  

 مدت زمان ش�رکت در مناقص�ه: حداکثر 5 روز بع�د از درج آگهی
محل در یافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات: مشهد – کیلومتر 8 

جاده کالت- شرکت آرایه های معماری رضوی 
تلفن:  32623430-051 داخلی 114
چک تضمین: 5% مبلغ کل پیشنهادی

تعداد   شرح کاال ردیف

4710  fantoni لوال آرامبند 1

270  SARO جک پمپی جهت درب کابینت 2

456  SAROریل 3 تیکه 50 سانت 3

36   SAROریل 3 تیکه 70 سانت 4

1911  fantoni- saroمگنت 5

2580 پایه کابینت 10 سانتی متری )طرح استیل(  6

195 پایه زیر یخچال  7

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت کشاورزی و تحقیقاتی بین الملل نوین )سهامی خاص( به شماره ثبت 15402                     

شناسه ملی 10380310316

بدینوس��یله  از کلیه س��هامداران شرکت دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخه 98/12/07 در ساعت 11 صبح واقع در شهرک صنعتی 

توس ، فاز دوم ، خیابان اندیشه 6 ، شماره 305 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : 1- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت 

ع هیئت مدیره شرکت  9
81
44
90

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت نوین زعفران )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 7355 

شناسه ملی 10380231552
بدینوس��یله  از کلیه س��هامداران ش��رکت 
دعوت می ش��ود که در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخه 98/12/07 
در س��اعت 8 صبح واقع در ش��هرک صنعتی 
توس ، فاز دوم ، خیابان اندیش��ه 6 ، شماره 

306 حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه : 1- انتخ��اب حس��ابرس و 

بازرس قانونی شرکت 
ع هیئت مدیره شرکت  9

81
44
91

قدس: مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی شهر مشهد از 
عملیات موفقیت آمیز ده ها آتش نشــان اعزامی از مشهد، 
برای مهار آتش ســوزی گســترده در یک کارخانه تولید 

»پلی استایرن« در شهرک صنعتی کالت خبر داد.
امیــر عزیزی با بیان این مطلب گفــت: عصر دیروز در پی 
درخواســتی از سوی آتش نشــانی شهرک صنعتی کالت 
مبنی بر کمک برای اطفای آتش ســوزی در یک کارخانه 
تولید »پلی استایرن« در داخل شهرک واقع در جاده مشهد 
به کالت، ســتاد فرماندهی آتش نشانی مشهد با توجه به 
حساسیت موضوع بالفاصله ۱۰۰ آتش نشان را به همراه 3۰ 
خودرو اطفای حریق و لجســتیکی و دو نردبان پلتفرم به 

محل حادثه اعزام کرد.
وی خاطرنشــان کرد: با حضور آتش نشــانان در محل، 
این حریق که در حال ســرایت بــه کارخانه های مجاور 
بود مهار و پس از ســاعتی عملیــات لکه گیری و کاوش 
در محــل، این حریق به صورت کامل اطفا شــد.معاون 

عملیات آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در این آتش ســوزی به کسی آســیبی نرسید، اما حجم 
خســارت های مالی این حادثه فراوان گزارش شده است 
و علت دقیق وقوع این آتش ســوزی توسط کارشناسان 
در دست بررسی است.پلی استایرن یک پالستیک سخت 
است که در بدنه اســباب بازی، عایق کاری و بسته بندی 
لیوان های پالســتیکی شــفاف، ظروف یکبــار مصرف ، 

سشوارها، رایانه ها و وسایل آشپزخانه به کار می رود.

ایرنا: اســتاندار خراســان جنوبی گفت: با تقســیم کار 
بین دســتگاه های اجرایی و مدیریت زمان، فاز نخســت 
زیرســاخت های تفرجگاه »بند دره« بیرجند تا ایام نوروز 
تکمیل و بهره برداری می شــود. محمدصادق معتمدیان 
در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توســعه زیرساخت ها 
و پارک تفریحی در »بند دره« بیرجند که همزمان با ۲۲ 
بهمن برگزار شد، افزود: یکی از مطالبات مردم شهرستان 
بیرجند ایجاد تفرجگاه و فضای ســبز در بند دره بود که 
با همت مجموعه استانی به زودی به بهره برداری خواهد 
رســید.وی بیان کرد: با توجه به اقلیم خراسان جنوبی، 
کمبود سرانه فضای ســبز و محدودیت های دیگر یکی 
از دغدغه هــای مســئوالن در برنامه ریزی ها برای ایجاد 

پارک ها، تفرجگاه ها و فضای سبز است.
وی گفــت: تاکنــون بخش هــای دولتــی، خصوصی و 
ســرمایه گذارانی برای ایجاد تفرجگاه در بند دره بیرجند 
طرح ها و برنامه هایی را ارائه داده اند که به دالیلی به نتیجه 

نرسیده است.معتمدیان اضافه کرد: منظره و جاذبه طبیعی 
بند دره بیرجند همیشه مورد استقبال مردم بوده در حالی 

که امکانات و زیرساخت ها در این منطقه صفر است.
وی گفــت: بارها به این منطقه ســفر کردیم و از اینکه 
مردم در تاریکی شب به سر می بردند، شرمنده می شدیم، 
بنابراین تالش کردیم با همه مشــکالتی که در استان و 
کشور در بحث تأمین منابع وجود دارد اقدامی در شأن و 

خور مردم انجام دهیم.

قدس: نخستین ماراتن استارت آپی ملی زعفران با رویکرد 
سالمت در تربت حیدریه برگزار شد.معاون آموزش، تحقیقات 
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در این مراسم 
گفت: آیین اختتامیه چهارمین رویداد استارت آپی دانشگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریه در قالب این ماراتن با معرفی 

تیم های برتر به کار خود پایان داد.
دکتر حســن اژدری افــزود: در این اســتارت آپ ۱۲۰ ایده 
به دبیرخانه رویداد ارسال شــد و در نهایت ۱6تیم موفق به 
حضور در مرحله پایانی شدند.وی گفت: در پایان، ایده کیت 
تشخیص اصالت زعفران به سرپرستی مهندس زارعی و ایده 
پک ضدجوش و روشــن کننده پوســت به سرپرستی سحر 
رضوانی به طور مشترک اول شدند.دکتر حسن اژدری افزود: 
ایده های قرص جوشان کاهنده تب اطفال از تیم دانش آموزی 
 sfبه سرپرســتی مهدیه مهدی پــور و زخم پــوش هیدرو
 به سرپرســتی امیر بصیری دوم شــدند.وی گفــت: دو ایده

pms drug به سرپرستی اسما رحیمی و درمان زخم های 

دیابتی با اســتفاده از نانو ذرات زعفران به سرپرستی علیرضا 
رامندی هم موفق به کســب عنوان ســوم رویداد شدند.وی 
زعفران را یک گیاه با ارزش فراوان در حوزه تولیدات دارویی و 
سالمت اعالم کرد و افزود: رسالت دانشگاه، پرداختن علمی به 
مقوله زعفران به عنوان محصول راهبردی منطقه است و این 
رویداد یک گام بلند در راستای این هدف بود.این رویداد علمی 
چهارمین استارت آپ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و 

نخستین استارت آپ ملی زعفران در کشور به شمار می رود.

فاز نخست تفرجگاه »بند دره« بیرجند تا نوروز تکمیل می شودآتش سوزی در کارخانه تولید »پلی استایرن« شهرک صنعتی کالت برگزاری نخستین ماراتن استارت آپی ملی زعفران در تربت حیدریه  

ایرانیان چهل و یکمین سالروز پیروزی مردمی ترین انقالب جهان را جشن گرفتند

»22 بهمن ماه« یوم اهلل یوم اهلل
.......صفحه ۲ 



قدس  در طلیعه چهل و یکمین ســالگرد 
پیروزی غرورآفرین انقالب اسالمی و همزمان 
بــا مــردم انقالبی سراســر ایران اســالمی، 
خراســانی های همیشــه در صحنه با حضور 
در مراسم گرامیداشــت 22 بهمن برگ زرین 
دیگری در دفتر انقالب اســالمی کشورمان به 
ثبت رساندند.مردم استان های خراسان رضوی 
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ضمن تجدید 
میثاق با امام و رهبری یاد و خاطره شــهدای 
انقالب، هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم 
و حاج قاسم سلیمانی؛ سید شهدای مقاومت را 
گرامی داشتند و ضمن تأکید بر ادامه راه انقالب 
از مسئوالن کشــور خواستند تا با پافشاری بر 
آرمان های امام و رهبری اجازه دست درازی به 
مستکبران و بدخواهان در قبال کشور عزیزمان 

ایران را ندهند.  
شــهروندان مشــهدی هم در چهل و یکمین 
سال گرامیداشت یوم اهلل 22 بهمن شعارهای 
خود را محکم تر از ســال های پیش سر دادند 
و با در دست داشــتن پالکارد هایی با عناوین 
»مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اســرائیل«، »مرگ 
بر انگلیس«، »حاج قاســم زنده است«، »مطیع 
امر رهبریم« و پرچم هایی با عناوین »لبیک یا 
خامنه ای«، »والیت فقیه اصل دین است، محور 
اتحاد مسلمین است« و »جبهه مقاومت در حال 
جهانی شدن است« عشقشان به والیت، شهدا و 
سرزمینشان را به رخ استکبار جهانی  کشیدند.

نکته قابل توجه  دیگر اینکه مردم با در دســت 
داشتن تابلوها و پالکاردهایی با عناوین »معامله 
قــرن قبل از مرگ ترامپ می میرد«، »حمله به 
شورای نگهبان، حمله به جایگاه والیت است« 
و »به کوری دشمن در انتخابات مجلس شرکت 
می کنیــم« در این روز پرافتخار رســماً اعالم 
کردند با وجود تمام فتنه افکنی ها و تحریم های 
اقتصادی با قدرت در انتخابات دوم اســفندماه 

شرکت خواهند کرد.

  مسئوالن همه حاج قاسم سلیمانی شوند
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد 
هم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن و در جمع 
خبرنگاران، گفت: علت حضور گسترده امسال 
مردم این بوده که 22 بهمن با شهادت شهید 
حاج قاسم ســلیمانی آمیخته شده است. وی 
افزود: توقع مردمی که امروز حضور یافتند این 
است که مسئوالن این کشور همه حاج قاسم 

شــوند.علم الهدی  سلیمانی 
بیان کرد: مردم مســلمان، 
شــیعه و متدین هستند و 
به انقالبشــان همان عشقی 
را دارند که به خدا و اســالم 

دارند.
علیرضا رزم حسینی، استاندار 
خراســان رضــوی نیــز در 

حاشــیه راهپیمایی دیروز مردم مشهد گفت: 
حضور پرشــور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
نشــان دهنده وفاداری شــان به انقالب و نظام 
اســت. وی همچنین افزود: در گام دوم انقالب 
باید کشور را با مکتب سلیمانی اداره کنیم، یکی 
از پیام های »مکتب سلیمانی« تالش بی منت و 

شبانه روزی است.

  امضای میثاق نامه رسمی دفاع از انقالب 
همچنین در حاشیه مراسم یوم اهلل 22 بهمن در 
مشــهد به همت اداره کل ثبت اسناد و امالک 
و کانون ســردفتران و دفتریاران اسناد رسمی 
و جمعیــت ازدواج و طالق خراســان رضوی، 
طومار ۴۱ متری سند رسمی میثاق نامه دفاع 
مقدس برای نخستین بار در کشور به امضای 
راهپیمایان مشهدی رسید. در این طومار تجدید 
عهد و پیمان با دالورمردان انقالب و شــهدای 
پاک این مرز و بوم از سردار بزرگ قلب ها شهید 
سلیمانی تا یکایک جان  بر کفانی بود که برای 
عزت و آزادی کشور جان خود را فدا و با خون 
پاکشــان نهال انقالب را بارور کردند و کسانی 

کــه آن را امضا کردند در ۴۱ 
سالگی انقالب عهد بستند که 
ادامه دهنده این طریق قدسی 
باشــند و از تمام ارزش های 
دینــی و انقالبــی در برابر 
تهدیدهای دشــمنان دفاع و 

پاسداری کنند.
همچنین مردم مشهد مقدس 
در محکومیــت طرح معامله 

قرن، طومار امضا کردند. 

  نقطه عطفی در انقالب
رئیس قوه قضائیه که ســخنران مراسم پایانی 
راهپیمایی دیروز مردم مشــهد بود، گفت: تفکر 
غیرانقالبی نگاهش به سیاست، سیاست مقاومتی 
نیســت، پیامش به  جای مقاومت مذاکره است؛ 
در حالی که مردم در تشییع »حاج قاسم« اثبات 

کردند خواسته آن ها مقاومت است، نه مذاکره!
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی اظهار کرد: اجتماع 
عظیــم امروز اگر چه یادآور ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی در 22 بهمن ۵۷ اســت، اما 
اجتماع عظیم و راهپیمایی میلیونی امروز در 
ایران اســالمی فقط یادآوری سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی نیست، بلکه امروز نقطه عطفی 
در انقالب است مبتنی بر همان انقالب و تأکید 
بر همان مبانی، اما سخن نو و جدید دارد و آثار 
بسیار به همراه خود دارد.وی خاطرنشان کرد: 
آن روز پایان حکومت ستمشاهی، پایان حضور 
و سلطه آمریکا و بیگانگان و آغاز حکومت اهلل 

بود و امروز پیام نو در بستر گام دوم انقالب دارد، 
این بار سخن از بیرون راندن آمریکا از منطقه 
اســت.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تکلیف 
ضدانقالب و دشمن مشخص است و مردم هم 
دشمن شناس و دشمن ستیز هستند اما تفکر و 
اندیشه غیرانقالبی کار را مشکل می کند.وی با 
تأکید بر اینکه برای مبارزه با فساد که با چهره 
انقالب سازگاری ندارد مردم پشتوانه عظیمی 
هستند، تصریح کرد: پیام های 22 بهمن ۹۸ این 
است که ایرانی باید قوی شود. اعتقاد و باور قوی 
و راسخ به انقالب شکوهمند اسالمی ما را قوی 
می کند و ایران قوی یعنی قوی در حوزه تولید، 
اقتصــاد و کارآفرینی و قوی در حوزه عملیات 
نظامی.اجازه بدهید هم حدیث نفس کنم هم 
به همه مســئوالن بگویم در هــر حوزه ای که 
مسئوالن قوی ظاهر شوند، از پشتیبانی مردم 
مطمئن باشند.وی با اشاره به اینکه یک نسخه 
به مردم ارائه شــد برای مقاومت در منطقه که 
سردار سلیمانی آن را انجام داد، خاطرنشان کرد: 
این نسخه عقبه راهبردی جمهوری اسالمی را 
در منطقــه قوی کرد و مــردم  مؤمن منطقه 
عاشقان امام و انقالب اسالمی و ارادتمندان به 

شهید قاسم سلیمانی هستند.

  عاقبت آمریکا و اسرائیل چیزی جز 
سرنوشت صدام نخواهد بود

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز در جمع مردم بیرجند در 
راهپیمایی 22 بهمن ماه، گفت: دشمنان نظام 
جمهوری اسالمی از هیچ توطئه ای علیه نظام 
خودداری نکردند. وی با تأکید بر اینکه فرزندان 
مقاومت انتقام سردار سلیمانی را خواهند گرفت، 
مطرح کرد: عاقبت آمریکا و اسرائیل چیزی جز 
سرنوشت صدام و رژیم بعث نخواهد بود و چه بسا 
نکبت بارتر از آن برایشــان رقم خواهد خورد.

  انتخابات از دستاوردهای مهم انقالب است
حجت االسالم  ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی 
سیاســی نیروی انتظامی هم در پایان مراسم 
راهپیمایــی یوم اهلل 22 بهمن مــردم بجنورد 
انتخابات امسال را نخستین انتخابات در چله 
دوم انقالب بیان کــرد و ادامه داد: باید راهبرد 
انتخابات در گام دوم و چله دوم انقالب اسالمی 
این باشد تا با آگاهی دادن به مردم انتخابی در 

راستای تقویت جبهه انقالب را انجام دهند.

  بهره برداری از 4 هزار متر راه روستایی 
در شهرستان فیروزه

قــدس: رئیــس اداره 
شهرســازی  و  راه 
نیشابور  شهرستان های 
و فیــروزه از بهره برداری 
روســتایی  راه  پــروژه 
زاونگ سفلی همزمان با 
دهه مبارک فجر انقالب 

اسالمی در شهرستان فیروزه خبر داد.محمود کاوسی نیا با اعالم 
این خبر گفت: همزمان با دهه مبارک فجر، در مراســمی با 
حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان 
رضوی، فرماندار شهرســتان فیروزه و جمعی از مســئوالن 
ادارات شهرستان و اهالی روستای زاونگ سفلی، پروژه احداث 
و آســفالت راه روستایی زاونگ سفلی افتتاح و به بهره برداری 
رســید. وی افزود: عملیات احداث و آسفالت محور روستایی 
زاونگ ســفلی به طول ۴ هزار متــر و عرض کلی ۷متر )۵/۵ 
متر عرض آســفالت( شامل ۱۱ دستگاه ابنیه فنی است که با 
صرف هزینه ۱۷میلیــارد ریال و 2۱ هزار مترمکعب عملیات 
خاکی به انجام رسید.وی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای 
عملیات مذکور تعداد ۹۹ خانوار از روســتای زاونگ سفلی از 
نعمت راه آسفالته مناسب بهره مند خواهند شد، خاطرنشان 
کرد: درصد برخورداری روستاهای باالی ۵0 خانوار شهرستان 

در حال حاضر ۹۹ درصد است.

   آغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه 
میکروسیلیوس در جغتای 

قــدس: ۹ پــروژه در 
با  خوشاب  شهرســتان 
حضور معاون هماهنگی 
استانداری  عمرانی  امور 
به  رضــوی  خراســان 
بهره بــرداری رســید و 
اجرایی ساخت  عملیات 

کارخانه میکروسیلیوس در شهرستان جغتای آغاز شد. 
با حضور احمد یزدان پناه، ۹ پروژه در شهرســتان خوشاب به 
بهره برداری رســید که ۶ پروژه برق رسانی با ۱0هزار و 3۱0 
میلیون ریال اعتبار و سه پروژه مخابراتی و ارتباطی با ۸هزار و 
۴2۸ میلیون ریال اعتبار را شامل می شود. همچنین با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراســان رضوی 
عملیات اجرایی ساخت کارخانه میکروسیلیوس در شهرستان 

جغتای نیز آغاز شد.

رئیس اتحادیه صنف گل فروشان مشهد: 
  خرید گل در ایام روز مادر

 هم افزایشی پیدا نمی کند
ایسنا: رئیــس اتحادیه 
مشــهد  گل فروشــان 
مناسبت هایی  در  گفت: 
همچــون روز مادر هم 
خرید  از  مردم  استقبال 
پیــدا  افزایشــی  گل 
نمی کنــد که بــه نظر 

می رسد این مسئله به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی است. 
محمود علیان در ارتباط با تغییر قیمت گل در آستانه روز مادر 
عنوان کرد: هرچه عرضه کمتر باشد، تقاضا بیشتر است و به 
همیــن دلیل ما ۱00درصد در ایام روز مادر با افزایش قیمت 
گل مواجه خواهیم بود. گاهی قیمت ها با ۱00درصد افزایش 
نیز روبه رو خواهند بود و این موضوع بیشــتر در مورد گل رز 
صادق است، پیش بینی می شود رز از شاخه ای ۱0 به ۱۵ هزار 
تومان در این ایام تغییر قیمــت یابد، البته بیش از ۱۵ هزار 

تومان گران فروشی محسوب می شود.

مدیر کل بنیاد خراسان رضوی:
سبک زندگی اسالمی مهم ترین محور 

زندگی همسران شهداست
قدس: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی 
گفت: سبک زندگی اسالمی مهم ترین محور زندگی همسران 
شهداست.حجت االسالم حسین معصومی در مراسم تجلیل و 
تکریم ۶0 نفر از همسران شاهد و ایثارگر بینالود که در مجتمع 
رفاهی نگین ثامن االئمه)ع( این شهرستان برگزار شد، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: نخستین حرکت عمومی 
پیش از انقالب، متعلق به 300 نفر از بانوان مشهد بود که با 
حجاب کامل و چادر از چهارراه شهدا به سمت میدان شهدا 
تظاهرات کردند و ضعف و سستی رژیم شاهنشاهی را به مردم 

نشان دادند.
وی در خصوص نقش مادران و همسران رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس اظهار کرد: مادران و همسران ایثارگران با حفظ 
آرامش و تشویق فرزندان و همسران خود برای دفاع از اسالم و 
آب و خاک موجب دلگرمی رزمندگان می شدند تا آنان بتوانند 
پــس از توکل و توجه به خداوند، بــا اتکا و اعتماد به مادران 
و همسرانشــان با خیال آسوده در صحنه نبرد حاضر شده و 
با دشــمن بجنگند. گفتنی است، شهرستان بینالود »طرقبه 
شــاندیز« ۱۵3 شــهید، 2۸۸ جانباز و 22 آزاده تقدیم نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است.

سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب 
خراسان رضوی: 

  لیست ائتالف نهایی نیست
ایسنا: سخنگوی شورای 
انقالب  نیروهای  ائتالف 
خراســان رضوی گفت: 
لیســت منتشــر شده 
نیروهای  ائتالف  شورای 
انقالب استان درباره شهر 
نظرخواهی  فعالً  مشهد 
بوده کــه از مجمع عمومی صورت گرفته، منتها هنوز نهایی 
نشده که قابل اعالم باشد، پس از رسیدگی به شکایات اعالم 
می کنیم. حمیدرضا ترقی در خصوص انتشار لیست منتسب 
به شورای ائتالف نیروهای انقالب خراسان رضوی، اظهار کرد: 
این لیست فعالً نظرخواهی بوده که از مجمع عمومی صورت 
گرفته، منتها هنوز نهایی نشــده که قابل اعالم باشــد، پس 
از رسیدگی به شــکایات اعالم می کنیم.وی افزود: نیاز است 
درخواست هایی که برای بازشــماری این مسائل شده، مورد 
دقت قــرار گیرد و پس از اینکه زمانش طی شــد، نتیجه را 
اعــالم می کنیم.ترقی در خصوص عدم حضور جوانان در این 
لیست، گفت: رویکرد ما از ابتدا این بوده که حداقل یک خانم 
و یک جوان به لیست ما اضافه شوند. جوانان خوبی نیز در این 
جلسه اظهار نظر کردند، رزومه خود را ارائه دادند و کارآمدی 
آن ها مورد بررسی کامل قرار گرفت.سخنگوی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب خراســان رضوی ادامه داد: حداقل سه مرد 
جوان و ســه خانم جوان توانمندی ها و تخصص خود را ابراز 
کردند که مورد توجه نیز قرار گرفت، منتها سه چهار رأی کمتر 
آوردند که در این مرحله مورد نظرخواهی قرار نگرفتند، ما در 
حال بررسی هستیم تا ببینیم در لیست نهایی چگونه می شود.

وی بیان کرد: یک راه ســاده برای قــرار گرفتن جوانان این 
است که یکی از مردان باســابقه به نفع جوانان کنار رود که 
این کار نیاز به ایثــار و فداکاری یکی از این آقایان دارد و راه 
دیگر بررسی مجدد آراست که در حال بررسی هستیم.گفتنی 
است، در لیست اولیه شورای ائتالف نیروهای انقالب که برای 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت اعالم شده اسامی چهار نماینده 
فعلی مشهد که در دوره گذشته نیز منتخب همین شورا بودند 
)امیرحسین قاضی زاده، نصراهلل پژمانفر، جواد کریمی  قدوسی و 
محمدحسین حسین زاده بحرینی( و فاطمه رحمانی، مدیرکل 

اسبق بانوان استانداری خراسان رضوی حضور دارند.

با دستور معاون استاندار 
  اجرای طرح جریمه خودروهای فاقد 

معاینه فنی تا پایان سال تمدید شد 
قــدس: معــاون امور 
اســتانداری  عمرانــی 
خراســان رضوی گفت: 
اجــرای طــرح کاهش 
انتشــار آالینده های هوا 
در مشــهد تا پایان سال 

جاری به تعویق افتاد. 
احمد یزدان پناه، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
خراسان  رضوی با بیان این خبر گفت: پیش از این بر اساس 
مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان، مقرر شده بود طرح 
 »L.E.Z« جریمــه خودروهای فاقد معاینه فنی در مشــهد

توسط پلیس راهور از 2۵ بهمن ماه آغاز شود.
بــه گفته وی، با توجه به ایجاد صف هــای طوالنی در مراکز 
معاینه فنی و بروز مشکالتی برای شهروندان مشهدی، مقرر 

شد اجرای این طرح تا پایان سال جاری به تعویق بیفتد.
یزدان پنــاه با بیان اینکه مالکان خودروهای مشــمول طرح، 
می توانند حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به دریافت برگه 
معاینه فنی اقدام کنند، افزود: به شهروندان توصیه می کنیم 
در اولین فرصت نسبت به سنجش فنی خودرو خود و دریافت 

برگه معاینه فنی اقدام کنند.

  افتتاح نخستین کارگاه بازی سازی 
رایانه ای خراسان رضوی 

ایسنا: نخستین کارگاه 
رایانــه ای  بازی ســازی 
خراسان رضوی در مرکز 
فنی  و حرفه ای  آموزش 
شــماره ۶ مشهد افتتاح 
شــد. افشــین رحیمی 
مدیرکل  خنــدان،  گل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان خراســان رضوی در مراسم 
افتتاح نخستین کارگاه آموزشی بازی سازی رایانه ای استان با 
اشــاره به نقش و جایگاه آموزش های مهارتی در توسعه بازار 
کار و زمینه سازی اشتغال اظهار کرد: با انعقاد تفاهم نامه های 
مشــترک با معین های اقتصادی استان ظرفیت های موجود 
در مراکز آموزشــی را در اختیار صاحبان بنگاه های اقتصادی 
می گذاریم تا در راســتای مهارت آموزی مورد اســتفاده قرار 
گیرد و نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار آماده شــود و 
به اســتخدام درآید.همچنین در ادامه این مراسم، سیروس 
نخودچی؛ رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۶ مشهد 
گفت: بیش از ۱۵ درصد از جمعیت کشــور گیمر هستند و 
با بازی های رایانه ای اوقات فراغت خود را می گذرانند، توسعه 
این صنعت از طریق آموزش نیروی کار ماهر مورد نیاز، تأثیر 
بسزایی در گسترش بازی های رایانه ای داخلی و بومی خواهد 
داشــت. وی افزود: پس از حدود یک  ســال بررسی و انجام 
نیازسنجی آموزشــی، توانستیم یکی از مشاغل پرمخاطب و 
پردرآمد حوزه فناوری اطالعات را شناســایی کنیم و اکنون 
نخســتین کارگاه آموزشی بازی ســازی رایانه ای در استان را 
با همکاری معین اقتصادی حوزه هوشمندســازی و فناوری 
اطالعات استان، در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهارت های 

پیشرفته مشهد راه اندازی کردیم.  
حمیدرضا روحبخش، مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت 
اســتانداری خراسان رضوی بیان کرد: با قرارگیری هر یک از 
معین های اقتصادی استان در یکی از دسته بندی های شغلی 
و با اجرایی شــدن مثلث توسعه اقتصادی در استان به  دنبال 
واگذاری امور به بخش خصوصی هستیم و تمامی دستگاه های 
اجرایی در این خصوص آماده همکاری هســتند. روحبخش 
عنوان کرد: شــرکت هایی که محصول یا خدمت خاصی ارائه 

می دهند را حمایت می کنیم.

علی محمدزاده    اعالم کاندیداتوری شهردار مشهد در انتخابات ریاست فدراسیون 
همانند زمانی که برای نخستین بار نام او به عنوان یکی از گزینه های احتمالی جایگزینی 

تقی زاده خامسی؛ شهردار قبلی این شهر مطرح شد موجب تعجب همگان شد.
هرچند مدیریت در معنای کالن خود مترادف با تخصص در یک حوزه خاص نیست اما 
این پرسش در ذهن تمام شنوندگان این خبر ایجاد شده که کالیی با چه استداللی خود را 
واجد شرایط الزم برای ساماندهی فدراسیونی می داند که بسیاری که عمرشان را در فوتبال 
و مدیریت فوتبال ایران بوده اند شاید چنین جسارتی نداشته باشند که بی شک به شناخت 

دقیق آن ها از الیه های پنهان اما تأثیرگذار فوتبال کشورمان مربوط می شود.
با این حال نمی توان به قضاوت امری پرداخت که هیچ پیش زمینه ای از آن نداریم و باید 
احتمال شکست و موفقیت کالیی در این پست را به یک اندازه در نظر بگیریم اما موضوعی 
که در حال حاضر اهمیت دارد خداحافظی زودهنگام و بهتر است بگوییم جدایی شهردار 
مشهد در میانه راه از تیم مدیریتی شهری است که پس از خداحافظی ناخواسته تقی زاده 
خامسی به این امید کالیی را به این سمت برگزیدند که کارهای ناتمام و یا ایده های تفکر 
حاکم بر مدیریت شهری را به انجام برساند.لذا بدون هیچ گونه اظهارنظری در این خصوص 
در ادامه به چند واکنش اعضای شورای شهر مشهد اشاره می کنیم که به نظر می رسد به 
این باور رســیده اند که رفتن کالیی در صورت انتخاب شدن به عنوان ریاست فدراسیون 
فوتبال، شــورای پنجم را با چالش دوباره انتخاب شهردار دیگری روبه رو خواهد کرد که 
بی تردید انتخاب ســه شهردار برای یک دوره چهار ساله امر نامتعارفی است که شاید در 

روزهای آینده شاهد وقوع این اتفاق در مشهد باشیم. 

  کالیی حائز ویژگی های الزم برای اداره شهر نیست!
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطالعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد، با 
انتشار توییتی در واکنش به نام نویسی محمدرضا کالیی برای ریاست فدراسیون فوتبال، 
وی را فاقد ویژگی های الزم برای اداره شــهر دانســت و به اعتقاد برخی حکم برکناری 

محمدرضا کالیی را از سمت شهرداری مشهد یک تنه امضا کرد.
بتول گندمی در این توییت نوشت: »شهردار مشهد برای انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام 
کرد!! ظاهراً این روزها برای برخی شان شورای شهر و رأی مردم و جایگاه شهرداری اهمیتی 
ندارد. کسی که برایش مدیریت فوتبال مهم تر از مدیریت شهر مشهد باشد از منظِر مِن 

عضِو شورای شهر مشهد، دیگر حائز ویژگی های الزم برای اداره شهر نیست«.

  تکریم رأی مردم
بهاروند، رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک شورای شهر هم با انتشار مطلبی 
کالیی را به تکریم رأی مردم توصیه کرد.او نوشته است: حضور شهردار مشهد در ساختمان 
فدراسیون فوتبال برای حضور در انتخابات و اعالم نامزدی برای ریاست این فدراسیون، خبری 
بود بس ناراحت کننده، غیر قابل  دفاع و پرحاشیه. مراجعت ایشان به ساختمان فدراسیون 
با خودرو شــهرداری مشــهد که با پول بیت المال خریداری شده نیز صحنه ای است که با 
دوربین های اصحاب رسانه شکار شده و تعجب همگان را برانگیخته است.مشخص نیست که 
ایشان با چه هدفی راهی فدراسیون فوتبال شده اما احترام به اعتماد شهروندان چه می شود؟ 
این در حالی است که مدیران شهری پیش از هر اقدامی، بایستی به خاطر داشته باشند که 
چه تعهدی نسبت به مردم دارند. رأی و نظر مردم، باالتر از هر مسئله ای است و احترام به 
این رأی، ابتدایی ترین تکلیفی است که بر دوش مدیران شهری گمارده شده. خدمت به مردم 
شــهر بهشت، عالی ترین درجه است و هیچ گونه رفتاری مغایر با آن، پذیرفته شده نیست.

به عنوان عضوی از شــورای اسالمی شهر مشهد، از شهردار جوان می خواهم تکریم به رأی 
مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و پاسخگوی این اقدام نیز باشد. در غیر این صورت، 
مطابق با قانون به این اقدام رسیدگی خواهم کرد.در ضمن، هر چند جایگاه مشاوره ای بنده در 
هیئت فوتبال خراسان رضوی چندان قابل بیان نیست اما اینجانب در راستای رعایت مرزهای 
اخالقی و حرفه ای، از این سمت استعفا خواهم داد و همان تماشاگر معمولی خواهم بود. بهتر 
است که فوتبال و ورزش مشهد را بدون سمت و عنوان رسمی دنبال کنم تا خاطر شهروندان 

عزیز مکدر نگردد. امیدوارم که با استعفای بنده موافقت شود.

  بی اطالعی رئیس 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد هم گفت: از انگیزه شهردار برای نام نویسی در انتخابات 
فدراســیون فوتبال بی اطالعیم. محمدرضا حیدری در حاشیه هشتاد و پنجمین جلسه 
علنی شورای شهر مشهد و در جمع خبرنگاران در خصوص نام نویسی شهردار مشهد برای 
فدراســیون فوتبال، اظهار کرد: از تالش ها و خدمات دکتر کالیی به عنوان یک شهردار 
جوان  تشکر می کنم. آقای کالیی در دوره حضور خود تاکنون خدمات ارزشمند و تالش 
شبانه روزی و فداکارانه خوبی داشتند. شرایط فعلی مدیریت شهری نیز به گونه ای است که 
با همت همکاران در شورای اسالمی شهر تکلیف برنامه عملیاتی مدیریت شهری تا سال 
۱۴00 روشــن است.وی بیان کرد: خدمت به مردم نجیب، حق شناس و فداکار مشهد و 
زائران امام رضا)ع( بر خیلی از موقعیت های سازمانی چه در سطح استانی و چه در سطح 
ملی ارجحیت دارد و خدمتگزاری به مردم مشــهد و زائران افتخاری است که نصیب هر 
کســی نمی شود.رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: در تصمیمی که شهردار برای 
نام نویسی گرفتند، هیچ هماهنگی و مشورتی با شورا نشد، تصمیم فردی خودشان بوده و 
فرصتی هم نشده که با ایشان گفت وگو داشته باشیم. مجموع نظرات شورا این است که در 
اولین فرصتی که نشستی با ایشان برگزار خواهد شد، در مورد دالیل و انگیزه های ایشان 
صحبت شود و بعد متناسب با آن شورا تصمیم الزم را اتخاذ کند.وی ادامه داد: ما ایشان 
را به عنوان شهردار شهر با برنامه مشخص انتخاب کردیم و از دالیل تصمیم ایشان برای 
این موضوع بی اطالع هستیم، جلسه را برگزار می کنیم تا دالیلشان مشخص شود که برنامه 
ایشان برای تداوم و پیگیری این موضوع در چه حد بوده و چقدر واقعی و جدی است، بعد 

متناسب با آن شورا تصمیم می گیرد. جلسه در چند روز آینده برگزار می شود.
نایب رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد هم گفت: تصور من این است که شهردار برای 
این کار دالیلی دارد. ثبت نام ایشان برای نامزدی فدراسیون فوتبال با پیشنهاد شورا نبوده 
اســت.موحدی زاده افزود: ما هنوز دالیل شخص شهردار را نشنیده ایم که با چه انگیزه ای 
این کار را انجام داده اند و اینکه آیا ضرورتی بوده که برای فدراسیون فوتبال نامزد شوند؟ 

ما هنوز مشــورت های الزم را با هم نکرده ایم. بهتر بود آقای شهردار، برای چنین تصمیم 
بزرگی دســت کم نظر رئیس شورای اسالمی شهر مشهد را به نوعی جویا می شدند، چه 
بسا تصمیم بهتری گرفته می شد. موحدی زاده تأکید کرد: طبیعی است که اگر ایشان در 
انتخابات فدراسیون فوتبال رأی بیاورد ما به عنوان اعضای شورای شهر مشهد نمی پذیریم 
که ایشان دو مسئولیت را همزمان بر عهده داشته باشد؛ چرا که کار سختی است. وی با 
بیان اینکه »اگر ایشان رأی نیاورند، تبعات دیگری ممکن است داشته باشد«، عنوان کرد: 
من نمی دانم دلیل ایشان برای این کار چه بوده است. شاید من اگر به جای ایشان بودم، 

این کار را انجام نمی دادم.

  بر سر دوراهی
با کنار هم قرار دادن تمام اظهارنظرها می توان به این نتیجه رسید که اعضای شورای شهر 
که به امیدی کالیی را به عنوان شهردار مشهد انتخاب کردند حال بر سر دوراهی سختی 
قرار دارند؛ چرا که اگر کالیی با پیروزی در انتخابات فدراسیون از سمت شهرداری مشهد 
استعفا دهد آن ها را با این چالش روبه رو می کند که آیا از همان ابتدا در انتخاب خود اشتباه 
کرده اند و حتی اگر نتواند آرای الزم را به دست بیاورد و به اصطالح شکست بخورد باز هم 
این ترس در شورای شهر باقی خواهد ماند که شاید کالیی به محض یافتن فرصتی دیگر 
برای کسب موقعیتی بهتر )از نظر شخصی( از این سمت خداحافظی کند که در هر صورت 

به ضرر مجموعه مدیریت شهری و جریان حاکم بر آن است.

 قدس واکنش ها به نام نویسی شهردار مشهد
 در انتخابات ریاست فدراسیون را بررسی کرد

سودای فوتبالی

توقع مردمی که در 
راهپیمایی حضور یافتند 

این است که مسئوالن 
این کشور همه حاج 
قاسم سلیمانی شوند
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روی خط حادهث

رپوژه

گزارش جلسه

 بهره برداری از پروژه بهسازی جاده 
حسن آباد در شهرک صنعتی توس

بهســازی  پروژه  قدس: 
جاده حسن آباد حدفاصل 
جاده چنــاران تا ورودی 
فاز یک شهرک صنعتی 
بــا حضــور مســئوالن 
به  شــهری  و  اســتانی 
رســید. بهره بــرداری 

استاندار خراســان رضوی در این مراسم با بیان اینکه اگرچه 
از نظر مردم این پروژه تنها یک پروژه بهســازی است، اظهار 
کرد: به دلیل تسهیل و ایمن سازی مسیر دسترسی به شهرک 
صنعتی که مرکز تولید و اشــتغال است، برای این منطقه و 

فعاالن اقتصادی پروژه ای دارای اهمیت است.
رزم حســینی گفت: از شهردار مشــهد درخواست داریم در 
صورت موافقت شــورای شهر مسیر باقی مانده تا جاده اصلی 
شــاندیز را ســاماندهی کنند و هزینه آن در حســاب های 
فی مابین دولت و شــهرداری مشهد لحاظ شــود و فعاالن 
اقتصادی نیز درمقابل در ایجاد شــغل بیشــتر و گسترش 
تولید استان تالش بیشتری کنند.معاون عمران، حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری مشــهد هم با بیان اینکه ساماندهی 
و بهسازی جاده حســن آباد با هزینه ای افزون بر 14میلیارد 
تومان اجرا شده اســت، اظهار کرد: برای بهسازی این جاده 
25هزار مترمربع عملیات خاکی، یک هزار و 700مترمکعب 
بتن ریزی و 12 هزارتن آسفالت ریزی انجام شده است.کاظمی 
به وضعیت پروژه های چپ گرد غیرهمسطح شهید ناصری و 
دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب اشاره و تصریح کرد: پروژه 
شــهید ناصری که با هزینه 50 میلیارد تومان اجرا شــده 5 
اســفند به بهره برداری خواهد رسید.وی ادامه داد: همچنین 
دوربرگــردان ابوطالب که به دلیل حادثه خیز بودن چند ماه 

پیش شروع شد، در آخر بهمن ماه افتتاح می شود.

در شورای شهر تصویب شد
    به  کارگیری80

بانو در آتش نشانی مشهد 
ایســنا: در هشــتاد و 
علنی  جلســه  پنجمین 
شــهر  شورای اســالمی 
مشهد به  کارگیری بانوان 
سازمان  در  آتش نشــان 
خدمات  و  آتش نشــانی 
مشهد  شهرداری  ایمنی 
تصویب شــد.  شــهناز 

رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد به عنوان 
موافق این الیحه اظهار کرد: با توجه به انجام برخی از پروژه ها 
در شهر، حضور زنان آتش نشان نیاز است. مثالً خانمی در چاه 
می افتاد و همســر ایشان می گوید نمی خواهم آتش نشان آقا 
خانم من را از چاه بیرون بیاورد، در اینجا نیاز به آتش نشــان 

زن بود. 
وی ادامه داد: این خانم های آتش نشان به صورت آن تایم باید 
سرکار باشند، اما امکانات الزم را ندارند. بانوان آتش نشان در 
ایســتگاه ها حضور دارند. یادمان نرود که در آتش سوزی برج 
سلمان، آتش نشــانان زن داوطلبانه کمک کردند. این زنان 
آن قدر توانمند هستند که  می توانند یک ایستگاه را بچرخانند.

 امیر عزیزی، رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد نیز 
عنوان کرد: از بانوان در برخی از عملیات ها استفاده  می شود. 
برای تأمین نیرو بانوان آتش نشــان باید به ســمت قرارداد 

حجمی برویم.
در پایان به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده  شد نسبت به 
استفاده از خدمات 80 نفر از بانوان حداقل دارای سه سال )تا 
حال حاضر( سابقه همکاری داوطلبی با سازمان آتش نشانی 
شهرداری مشهد پس از احراز صالحیت های فنی و تخصصی، 
با استفاده از روش های ممکن در به  کارگیری نیروی انسانی 
اقدام نماید.در این جلســه، لوایح مختلفی از جمله تصویب 
اصالح تبصره یک بند ســه مصوبه تسهیل صدور پروانه های 
ســاختمانی و الحاق یک تبصره به آن، تفریغ بودجه ســال 
1۳۹7 شهرداری مشهد، الیحه انتقال محل دفن زباله شماره 
یک کارخانه تولید کمپوست، اساس نامه شرکت گردشگری 
توسعه و عمران هفت حوض و تغییر عنوان به شرکت توسعه 
گردشگری شهرداری مشــهد و همچنین الیحه خرید 8۶ 

دستگاه اتوبوس دیزل شهری اسکانیا تصویب شد.
در مــاده واحده مربوط به خرید 8۶ دســتگاه اتوبوس دیزل 
شهری اســکانیا آمده است »به شــهرداری مشهد مقدس 
اجازه  داده می شــود در راســتای دســتیابی به هدف کمی 
خدمت »تأمین و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی« برنامه عملیاتی 
میان مدت 1400-1۳۹7 و مستند به بند 2ماده ۳1 آیین  نامه 
معامالت شهرداری تهران تسری یافته به کالنشهرها، نسبت 
به خرید 8۶ دستگاه اتوبوس دیزل شهری اسکانیا یورو چهار 
مدل پارســین و مجهز به فیلتر DPF هر دستگاه به قیمت 
1۶میلیارد و ۳۳0میلیون و 275هزار ریال بدون احتســاب 
مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با مشخصات فنی و پیش نویس 

قرارداد  اقدام نماید.

حادثه ای تلخ در اسفراین رقم خورد
  مرگ چهار کودک بر اثر انفجار گاز 

خبرنگاران:  باشگاه 
انفجــار  و  گاز  نشــت 
موجب  مسکونی  منزل 
نفــر در  مــرگ چهار 
اســفراین شد.ســردار 
فرمانــده  مظاهــری، 
انتظامی خراسان شمالی 
در تشریح این واقعه گفت: به علت نشت گاز و انفجار منزل 
مسکونی در شهر اسفراین، چهار نفر جان باختند.وی افزود: 
این چهار نفر که براســاس برآورد های اولیه کودک هستند، 
در نتیجه نشــت گاز و انفجار منزل مسکونی در شهرستان 
اسفراین جان خود را از دســت دادند.علت دقیق حادثه در 

دست بررسی است.

سودجویان در محاصره پلیس گرفتار شدند
  کشف بیش از 2تن سنگ معدن

 در اسفراین
بجنــورد- خبرنگار 
فرمانده انتظامی  قدس: 
شهرســتان اسفراین از 
توقیــف یک دســتگاه 
خودرو حامــل 2تن و 
8۹0 کیلوگرم ســنگ 
معــدن غیرمجاز از نوع 
سرب به ارزش بیش از 2۳0 میلیون ریال خبر داد .سرهنگ 
جاوید مهری  با اعالم جزئیات این خبر گفت: در راســتای 
مبارزه با برداشت غیرمجاز از معادن، مأموران پاسگاه انتظامی 
پرکانلو در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی موفق 
به شناسایی یک دستگاه خودرو نیسان حامل سنگ معدن 

غیرمجاز از نوع سرب شدند. 
وی افزود: در بازرســی از خودرو 2تن و 8۹0 کیلوگرم سنگ 
معدن کشف و ضبط  شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
در این رابطه دو نفر متهم نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: 
ارزش این مقدار سنگ معدن بیش از 2۳0 میلیون ریال برآورد 

شده است.
 سرهنگ مهری گفت: سنگ معدن کشف شده تحویل اداره 

صنعت و معدن شهرستان شد.

تخلف یک باربری با هوشیاری پلیس برمال شد
  رسیدگی به پرونده قاچاق الستیک

 در تعزیرات حکومتی
خبرنگاران:  باشگاه 
قاچاق  الســتیک های 
بــه ارزش 800 میلیون 
ریال در خراسان شمالی 
کشــف شــد. روابــط 
عمومی اداره کل تعزیرات 
حکومتی خراسان شمالی 
اعالم کرد: در پی گزارش پلیس آگاهی استان مبنی بر بازرسی 
از یک واحد باربری در شهرســتان بجنورد و  کشــف هشت 
حلقه الستیک خارجی به ارزش بیش از 800 میلیون ریال، در 
همین راستا پرونده ای در تعزیرات حکومتی تشکیل و گزارش 
تخلف در یکی از شعب این اداره کل در حال رسیدگی و انجام 

تحقیقات است.

تعدادی از عامالن نابودی حیات وحش شناسایی شدند
  دستگیری شکارچیان متخلف 

در خراسان شمالی
خبرنگاران:  باشگاه 
هفت شکارچی متخلف 
در شهرستان های گرمه 
و مانه و سملقان دستگیر 
رئیس  شدند.صفرزاده، 
اداره حفاظــت محیط 
زیست شهرستان گرمه 
در تشــریح اولین عملیات گفت: در گشــت و پایش یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان در ارتفاعات کوه بهار، یک 
نفر شکارچی غیرمجاز دستگیر شــد. صفرزاده افزود:در این 
عملیات الشه یک قطعه کبک و یک قبضه سالح شکاری تک 
لول غیرمجاز کشف و ضبط شده و متهم برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
علی فرجی، رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
مانه و سملقان از دستگیری ۶شکارچی متخلف و کشف دو 

قبضه اسلحه در این شهرستان خبر داد.
 فرجی گفت: طی همکاری اداره پلیس امنیت و اداره محیط 
زیست شهرستان مانه و ســملقان ۶ شکارچی متخلف که 
مبادرت به شکار دو رأس قوچ وحشی نموده بودند، دستگیر 
شدند. وی افزود: از متهمان دو قبضه اسلحه کشف و ضبط 
شــده و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارجاع شد.

  دستگیری خرده فروش سابقه دار
 در بجنورد

خبرنگاران:  باشگاه 
انتظامــی  فرمانــده 
بجنــورد  شهرســتان 
یــک  دســتگیری  از 
موادمخدر  خرده فروش 
از  بیــش  کشــف  و 
یــک کیلوگــرم انواع 
موادمخدر در این شهرستان خبر داد.سرهنگ محمدغالمی، 
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد با اعالم این خبر گفت: 
بــا دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از محالت 
حاشیه ای شهرســتان بجنورد اقدام به فروش موادمخدر 

می کند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ غالمی افــزود: در بازرســی به عمــل آمده از 
منــزل این فــرد یک کیلــو و ۶00گرم انــواع موادمخدر 
کشــف و ضبط شــد.فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد 
عنــوان کــرد: در ایــن باره یــک نفر متهم دســتگیر و 
بــا تشــکیل پرونده بــه مراجــع قضایی معرفی شــد.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

اگر خواستید طبق مدرک در خدمتم
بــه  اســتدعا دارم مســئوالن نظارتــی 
به خصوص  خراسان رضوی  شهرداری های 
منطقه2 انجام دهند. خدا شــاهد اســت 
کــه برخی بروبچه های پلیس ســاختمان 
پارتی بازی می کنند و هر کسی که ضعیف 
باشد می آیند وســایلش را می برند و اذیت 
می کنند و اگر آشــنا باشد کاری به ایشان 
ندارند. اگر خواستید طبق مدرک در خدمتم.

933...3998

فکری برای بنزین آژانس ها بکنید
مسئوالن محترم  لطفاً با این وضعیت گرانی بنزین فکری هم به حال سهمیه بنزین آژانس ها بکنید.

915...7411

با جان بچه ها بازی نکنید
شما را به خدا قسم به مدارس بگویید تو این 
وضعیت بیماری ها )کرونا، آنفلوانزا و...( هر 
روز به بچه ها نگویند پول بیارید تا ببریمتان 
استخر، سینما و... . به چه قیمت جان بچه ها 

را به خطر می اندازند؟
936...7388

تشکر بابت آسفالت کردن مسیر
از شــهردار، پرسنل شــهرداری منطقه ۳ و 
به خصوص مســئول فنی و عمــران بابت 
آســفالت نمودن مســیر دسترسی شهرک 
امید و محله ســیس آباد به میدان شــهید 
طلوع برکاتی)ســیس آباد(  تشکر وقدردانی  

می کنیم .
915....0742

آسفالت خراب 
شــهرداری فریمان به فکر آسفالت خیابان ها و کوچه ها باشد، واقعاً  خیلی خراب است.

 مثاًل خیابان شــهید چمران و خیابان امام خمینی اوضاع بدی دارد.
937...2941

پاسخ منطقه 3 شهرداری به یک پیام
در پاسخ به گزارش روزنامه قدس مبنی بر اعتراض وضعیت حقوق و بیمه کارگران که در مورخه 
15 بهمن ۹8 در همین صفحه قســمت رخ در رخ این روزنامه به چاپ رســید و طی جوابیه 
گزارش پیام مردمی  به بروز مشــکالتی دچار خلل بوده که با پیگیری های اداره فضای ســبز 
منطقه، اکثر مشکالت مربوط به بیمه و حقوق کارگران توسط خود پیمانکار رفع شده و با توجه 
به اقدامات صورت گرفته در آینده نزدیک سایر موارد نیز برطرف خواهد شد و پیمانکار مربوط 

به جد پیگیر حل مشکالت کارگران است.

عقیــل رحمانــی  خوش گفتــار، یک 
ســرمایه گذار فعال در شهرداری منطقه ثامن 
گفت: چگونه می شود زمانی که ما می خواستیم 
قرارداد ببندیم موضوع، موضوع بیت المال بود 
و باید بهــای معابر مویرگی داخــل پروژه ما 
محاسبه می شــد و آن را پرداخت می کردیم، 
اما امروز همین ماجرا شرعاً و قانوناً حقی برای 

پروژه سارا می شود!

  ماجرایی که قدس روی آن را باز کرد
دوازدهم بهمن ماه گذشــته بــود که در تور 
خبری شهردار منطقه ثامن از روند پیشرفت 
پروژه هایی در بافت پیرامون موضوع 750 متر 
معابر مویرگی داخل پروژه سارا حاشیه ساز شد.

در آن روز نعمتــی، شــهردار منطقــه ثامن 
در پاســخ یکی از خبرنگاران کــه اظهار کرد 
شنیده می شود برخی کارشناسان شهرداری 
با 750مترمربع معابر مویرگی واگذار شده به 
پروژه سارا مخالفت کرده و اعالم کردند که باید 
آن ها محاسبه می شــد، بیان کرد: اوالً بنده از 
این موضوعی که شــما مطرح می کنید اظهار 
بی اطالعی می کنم و هیچ کــس با این ماجرا 
مخالفتی نداشته است. فرض کنید یک کوچه 
به سه پالک منتهی می شــود، طبق قوانین 
شرعی و قانونی استفاده از این کوچه در اختیار 
آن هاســت و فرض کنید فردی بیاید هر سه 
پالک را بخرد و امکان اینکه این سه کوچه را 
تجمیع کند و برای خودش بردارد وجود دارد. 
این یک اســتنباط از مسائل فقهی، حقوقی و 
قانونی است.شهردار ثامن تصریح کرد: در پروژه 
سارا هم مشابه برخی پروژه های منطقه ثامن، 
برخی امالک مویرگی وجود داشت که جمع 
آن حدود 750 متر می شد. پروژه سارا تمامی 
آن امالک را خریده و مالک تمام زمین ها شده، 
بنابراین یک اســتنباط این است که کوچه ها 
متعلق به مالک می شود، چراکه عمدتاً کوچه ها 
بن بست بوده اند و به یکسری پالک های خاص 

منتهی می شدند.
پــروژه مذکور هم از ســال 1۳84 آغاز به کار 
کرده و در مقاطعی مدیران نهاد مجری طرح 
که شــهرداری منطقه ثامن و شرکت عمران 
و مسکن ســازان بودند، برای آنکه باید امالک 
مویرگی با پالک مجاورشــان تجمیع شــوند 
اقداماتــی کرده اند. بــرای آن هم ابتدا امالک 
مذکور که سند مالکیت ندارند باید برای آن ها 
سند مالکیت گرفته شود و بعد با سند همجوار 
تجمیع شوند. در پروژه ســارا که در گذشته 
شهرداری ثامن کارگزار بود، تجمیع سندها را 
برایش انجام داده و رفته اند برای تمامی امالک 
مویرگی سند گرفته اند. پس از آن اسناد معابر با 
پالک ها تجمیع شده است، بنا براین پروژه سارا 
یک سند تک برگ ششــدانگ دارد که معابر 

مویرگی هم در آن ادغام شده است.
 حتی پس از این اتفاقات چندین صورتجلسه 
وجــود دارد که آخرین آن هم ســال 1۳۹۳ 
بود. در آنجا تسویه حســاب پروژه سارا توسط 
مســئوالن وقت منطقه ثامن مورد تأیید قرار 
می گیرد. این ها قرائنی بود برای معابر مویرگی 

از پروژه سارا که نباید وجهی دریافت شود. 
موضوع 750 متــر معابر مذکــور و... هم به 
تازگی توسط کمیته نظارتی شماره 4پیشنهاد 
شد به کمیســیون مشترک ارسال شود، آنجا 
هم تصویب کردند که اقدامات انجام شده در 
شهرداری ثامن در سنوات گذشته مورد تأیید 

است.
در ادامه خبرنگار قدس اسنادی را که در اختیار 
داشت که با امضای شهردار منطقه بود طی آن 
و از مالک پروژه درخواست شده بود مستندات 
تعیین تکلیف معابرداخلی محــدوده پروژه را 
برای بررسی ارسال کند و مالک پروژه سارا در 
صفحه اول نامه ارســالی و در بند »ب« اعالم 
می کند: مجوز انتقال اسناد معابر حذف شده 

داخل عرصه پروژه به نام شرکت 
سارا که حاکی از تحقق تعهدات 
شرکت سارا است)پیوست شماره 
سه( را همراه با پیوست شماره سه 
به شهردار منطقه نشان داد که در 
آن فقط به درخواست ثبت یک 
کوچه متروکه اشــاره شده بود و 

خبری از اسناد معابر نبود. 

  چرا از ما هزینه معابر 
اخذ شد؟

ماجــرای  انتشــار  از  پــس  روز  چنــد 
حاشیه ساز750متر معابر مویرگی پروژه سارا 
که نعمتی، شــهردار منطقــه ثامن درجمع 
خبرنگاران عنوان کرد: »فرض کنید یک کوچه 
به سه پالک منتهی می شــود، طبق قوانین 
شرعی و قانونی استفاده از این کوچه در اختیار 
آن هاســت و فرض کنید فردی بیاید هر سه 
پالک را بخرد و امکان اینکه این سه کوچه را 
تجمیع کند و برای خودش بردارد وجود دارد. 
این یک اســتنباط از مسائل فقهی، حقوقی و 
قانونی است و در پروژه سارا هم مشابه برخی 
پروژه های منطقه ثامن، برخی امالک مویرگی 
وجود داشــت که جمع آن حــدود 750 متر 
می شد، پروژه سارا تمامی آن امالک را خریده 
و مالک تمام زمین ها شده است، بنابراین یک 
استنباط این است که کوچه ها متعلق به مالک 
می شود، چراکه عمدتاً کوچه ها بن بست بوده اند 
و به یکسری پالک های خاص منتهی می شدند 
و...« یکی از ســرمایه گذاران و مالک یک پروژه 
در منطقــه ثامن، با تحریریــه روزنامه قدس 
تمــاس گرفت و اعالم کرد اســنادی دارد که 
نشان می دهد این گفته شهردار منطقه ثامن 
صحیح نیست و آن ها هزینه معابر مویرگی را 

پرداخت کرده اند!
از همیــن رو بــا محمدمهــدی خوش گفتار 
گفت وگو می کنیم که وی در تشــریح گالیه 
خود عنوان می کند: بنده در تاریخ 1۳۹5/۶/۶ 
با شــهرداری منطقــه ثامن قــراردادی را در 
خصوص خرید یک پــروژه در قطاع دو امضا 
کــردم. در همــان زمان هم دوســتان ما در 

شهرداری منطقه مذکور 
موضوع مربوط به شوارع 
مویرگــی را محاســبه 
کردند، مســتندات این 

ماجرا هم موجود است.
این ســرمایه گذار ادامه 
رو  همیــن  از  داد: 
معابر  هزینه  شهرداری 
مویرگــی را در فاکتور 
حساب  ما  محاســبات 
بنده  ادامــه  در  کــرد. 
تأکید کردم موضــوع دریافت وجه این معابر 
را در قــرارداد پروژه بنده مکتوب کنند. متراژ 
معابر مویرگی داخل پروژه ما حدود 47متر بود. 
برخی دوستان دیگر هم به من گفتند که آن ها 
هم هزینه معابر مویرگــی را پرداخت کرده و 
برای آن ها حساب شده، اما نمی دانم مانند من 

مستند در قرارداد درج کرده اند یا خیر.

 اگر شرع و قانون بود چرا برای ما نیست!
وی به مصاحبه شهردار منطقه ثامن اشاره و در 
این باره بیان کرد: روزی که بنده آن مصاحبه را 
دیدم که خبرنگار روزنامه قدس شهردار منطقه 
ثامن را خطاب قرار داد و در ادامه آقای نعمتی 
یک استداللی داشت، مبنی بر آنکه اگر کسی 
بیاید سه پالک منتهی به یک شارع را تملک 
نمایــد و مالک آن ها شــود، قاعدتاً مالک آن 
معبرهم می شود که داخل آن سه پالک قرار 
دارد و دسترســی پالک ها محسوب می شود، 
برای بنده پرســش پیش آمد چطور می شود 
که تضاد در نحوه برخورد با سرمایه گذار وجود 
دارد)بــه مقیاس معبر کاری نــدارم، پروژه ما 

کوچک مقیاس و سارا بزرگ مقیاس(.
خیلی به ماجرا حساس شدم چگونه می شود 
زمانی که ما می خواســتیم قــرارداد ببندیم 
موضوع، موضوع بیت المال بــود و باید بهای 
معابر مویرگی داخل پروژه ما محاسبه می شد و 
آن را پرداخت می کردیم، اما امروز همین ماجرا 

شرعاً و قانوناً حقی برای پروژه سارا می شود!
تعابیر در خصوص قیمت معابر)750متر پروژه 
سارا( مختلف است و هستند کارشناسانی که 

قیمت آن را مشــخص کنند، اما در خصوص 
نحوه عمل و اصل موضوع برای ما جای سؤال 
دارد که چطور می شود دوگانگی در دو پروژه 
آن هم در یک منطقه شهرداری وجود داشته 
باشد.این ماجرا موجب شد بنده بیشتر پیگیر 
شــوم و بروم قرارداد پروژه سارا را ببینم و پی 
ببرم چه چیزهای دیگری شــرعاً و قانوناً حق 
من بوده و به بنده پرداخت نشده یا از من اضافه 

دریافت شده است.

 بخواهند پول بگیرند بیت المال است، 
ببخشند حق الناس!

محمدمهدی خوش گفتــار تصریح کرد: بارها 
و در زمان هــای مختلفی این موضوع را اعالم 
کرده ام که متأســفانه دوستان ما در مجموعه 
مدیریت شــهری به صورت خــاص، موضوع 
برخورد با حق الناس را االهم فاالهم می کنند 
در صورتــی که هردو در جــای خودش مهم 
است. اینکه برخی برای حفظ میز عاریتی شان 
زمانی ماجرای بیت المال را مطرح کنند و در 
مرحلــه دیگر حق الناس را پیش بکشــند، از 
ســویی روزی که بخواهند از من و امثال من 
پولی بگیرند عنوان کنند بیت المال است و باید 
پرداخت شود، اما روزی که می خواهند چیزی 
را به دیگری ببخشــند می گویند حق الناس 
است! این االهم فاالهم کردن در مقاطع زمانی 
موضوع بسیار جدی است. نباید قانون تفسیر 
به رأی شود، اینکه امروز آقای شهردار منطقه 
ثامن عنوان می کند قانون، شرعاً و... سه پالک 
منتهی به یک شارع را حق می کند، می شود 
دفــاع از حق النــاس و روزی کــه نوبت من 
سرمایه گذاری که به جایی وصل نیستم و قائم 
به شخص هستم و متکی به سرمایه ای که یک 
عمر برای آن زحمت کشیده ام و چند شریک 
را با خودم همراه کرده ام می شود، طوری دیگر 
رفتار می شــود.وی ادامه داد: شهردار منطقه 
ثامن عنوان می کند ما تولید فضای سبز داشته 
و ره باغ بازگشــایی کرده ایم. بارها گفته ام که 
ایشان شــهردار همان مسائل خدمات شهری 
و... هستند، در همان جمع یکی از خبرنگاران 
از ایشان پرسید که حجم سرمایه گذاری چقدر 
اســت که شهردار اعالم کرد خبر ندارم و االن 

نمی توانم آماری بدهم.
پس اصــل موضوع را فرامــوش کرده اند و به 
فرع ماجرا چسبیده اند. گرفتن یک هزارو 400 
میلیارد تومان اوراق قرضه از نظر ما دستاورد 
نیست، اگر شما خلق ثروت کردید در همین 
اوضاعی که حدود 400 پروژه در محل فعالیت 

دارد، آن درست است.
چرا قانــون در مورد ســرمایه گذارها رعایت 
نمی شــود و حق آن هــا را نمی دهنــد تا او 
ســرمایه اش را به محل منتقل کند و ساختار 
عمرانی منطقه شکل پیدا کند. محاسبه کنید 
چه نیروی کاری در محــل می تواند فعالیت 
کند. با این کار به راحتی می توانند مشکالت 
اجتماعی را کاهش دهند.از عمر اجرای پروژه 
اطراف حرم بیش از دو دهه می گذرد در حالی 
که باید 10 ساله تمام می شد. این موضوعاتی 
که امروز با آن درگیر هســتیم در شهرداری 
منطقه ثامن و ســازمان مجری طرح، نیازمند 
عارضه یابی است و رســانه ها بیشتر ماجرای 

سوءمدیریت ها و کاستی ها را پیگیری کنند.
بنــده از روزنامه قدس تشــکر می کنم که به 
دنبال شفاف سازی این گونه موضوعات حرکت 

می کند، این اقدام پسندیده و شایسته ای بود.

یک سرمایه گذار با ارائه سند،  به مصاحبه شهردار منطقه ثامن واکنش نشان داد

یک بام و دو هوای دریافت هزینه معابر مویرگی

 شهرداری هزینه معابر 
مویرگی را در فاکتور 

محاسبات ما حساب 
کرد و بنده تأکید کردم 

موضوع دریافت وجه 
این معابر را در قرارداد 

پروژه  ام مکتوب  کنند

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
  پیش بینی جوی نسبتاً پایدار 

در خراسان رضوی
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی بارش ها به صورت برف 
و باران تا صبح امروز در ســطح استان به ویژه نیمه شمالی و 
شرقی ادامه داشت. در این مدت تشکیل مه، کوالک برف و 
لغزندگی سطح جاده ها دور از انتظار نیست. از صبح امروز به 
تدریج این سامانه بارشی از نوار شرقی استان خارج خواهد شد 
و در روزهای پایانی هفته جاری جوی نسبتاً پایداری همراه با 
افزایش دمای هوا برای غالب نقاط استان پیش بینی می شود. 
بر این اساس هوای امروز مشهد، نیمه ابری و مه آلود به تدریج 

کاهش ابر اوایل وقت وزش  باد شدید خواهد بود.
حداقل و حداکثر دمای امروز مشــهد هم به ترتیب 2- و 5 

درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.
در 24 ســاعت گذشته نیشــابور با کمینه دمای ۳- درجه 
سلسیوس سردترین و مه والت با بیشــینه دمای 17درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
همچنین بیشــترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی 

سبزوار با سرعت ۶5 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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ورزش خراسان فناور نمونه کشوری در گفت وگو با قدس:

ما به آمریکا کاال صادر کردیم
محبوبــه علی پور   چندین دهه اســت 
نخبگان جوان کشور مقام های برتر رویدادهای 
علمی جهــان را از آن خود کرده اند، اما زمانی 
که همین فرهیختگان به عرصه کار و اشتغال 
وارد شدند، نتوانســتند نقش چشمگیری در 
بهبود اوضاع اقتصادی کشــور بــازی کنند. از 
همین رو سیاســت گذاران یکی از راهکارهای 
حل این قضیه را تقویت شرکت های دانش بنیان 
می دانند. به راستی آیا این فضای نوین می تواند 
فشارهای فرا گیری را که بر بدنه اقتصاد جامعه 

تحمیل می شود، کاهش دهد؟

 توجه مدیران به شرکت های دانش بنیان 
شرکت های دانش بنیان کشور در سال گذشته 
بیــن 80 تا 90 هزار میلیارد تومان درآمدزایی 
داشــته اند درحالی که این رقم  در سال 96 در 
باالترین ارزیابی ها بــه 60 هزار میلیارد تومان 
رســید. همچنین در ســال جــاری این رقم 
رشــد قابل توجهی داشــته؛ رشد و گسترش 
شرکت های دانش بنیان در کشور به خصوص 
در خراســان رضوی حکایــت از همین قضیه 
دارد. چنان که مدیران و سیاست گذاران بیش 
از گذشته به این فضای تخصصی توجه دارند. 
مهندس محمدرضا هاتف، فناور نمونه کشور 
با تأییــد این امر می گوید: امروزه ارتباط مراکز 
علمی ما در حوزه آموزش با جهانیان قابل توجه 
است، اما در عرصه صنعت و بومی سازی تولیدات 
علمی رابطــه چندانی نداریم، از این رو باید به 
تقویت فعالیت های شــرکت های دانش بنیان 
توجه داشت. البته رشد شرکت های دانش بنیان 
و روند تبدیل علم به ثروت و ســرمایه دو پایه 
اساسی دارد؛ نخست وجود تیم هایی متشکل از 
متخصصان جوان و استادانی که ضمن دانش 
الزم از همت واالیی نیز برخوردار باشند، چراکه 
فعالیت در این حوزه مستلزم پشتکاری جدی 
اســت تا بتوان در بومی سازی دانش و فناوری 
موفق شد. بخش دیگر که از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، وجود مدیران و مسئوالنی است 
که به فعالیت های چنین تیم هایی اعتماد داشته 

و مسیر آن ها را تسهیل کنند.

 حضور قدرتمند شرکت های خراسانی
این فناور نمونه کشور در ادامه با اشاره به تأکید 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در خراسان 
رضوی، می افزاید: درحال حاضر از 10 شرکت 
قوی که در حوزه بومی سازی فناوری در کشور 
در صنایعی همانند نیروگاهی، پاالیشگاهی و 

به طور کلی صنایع باالدستی و سنگین فعال 
هســتند، تعداد چشمگیری از آن ها در همین 
استان فعالیت می کنند. در سال های اخیر، اقبال 
به فعالیت های شرکت بنیان افزون تر شده، چراکه 
از گذشته شــرایط حمایت از این مجموعه ها 
وجود داشته اســت. همچنین گسترش دایره 
تحریم ها سبب شد به محصوالت تولیدی این 

شرکت ها نیز اعتماد کنند. 

 حمایت از فعاالن شرکت های دانش بنیان
هاتف با بیان اینکه به دنبال تأکیدات مقام معظم 
رهبری، ساختارهایی برای حمایت همه جانبه از 
فعاالن شرکت های دانش بنیان در کشور تعریف 

شده، اظهار می کند: در سال های اخیر متولیان 
امر به سراغ فعاالن این حوزه رفته و مطالبات 
آن ها را شنیده و براساس آن نیز تصمیم سازی 
کرده اند. زمانی دغدغه فناوران فضای فعالیت 
بود که بــا ایجاد  پارک های علم و فناوری این 
مسئله مرتفع شد. همچنین از آنجا که مشتریان 
توان مالی خرید محصوالت را نداشــتند طرح 
لیزینگ را اجرا کردند. همچنین برای تشویق 
به خرید؛ به مشتریان وام هایی اختصاص پیدا 
کرد که بودجه موردنظر به حســاب کارآفرین 
واریــز شــد. به هــرروی با ایــن تمهیدات و 
سیاســت گذاری ها؛ شــرکت های دانش بنیان 
درحال رشــد فزاینده و انکارناپذیر هســتند. 

چنان که برای نمونه اگر نمایشگاهی در زمینه 
صنعت نفت و تجهیزات پاالیشگاهی در تهران 
دایر می شــود، دیگر ما حضور پیدا نمی کنیم، 
بلکه مسئوالن اعالم نیاز می کنند و شرکت های 
فعال نیز سفارش پذیرفته و قراردادهایی منعقد 
می شــود. محصولی را که نهادها پیش ازاین از 
کشور خارجی تهیه می کردند، اینک شرکتی 
وطنی مدعی است که می تواند آن را تولید کند. 
به این ترتیب پیش بینی می کنم اگر روند توجه 
به شــرکت های دانش بنیان همین گونه ادامه 
پیــدا کند، ما قادر خواهیم بود در تمام صنایع 

به تولید بومی برسیم.

 سیاست های استعمارگرانه
این تولیدکننده حوزه تأسیسات پاالیشگاهی 
و نیروگاهــی همچنین خاطرنشــان می کند: 
سیاست های استعماری شــرکت های معتبر 
و کشــورهای پیشرفته پشــت سیاست های 
اقتصادی آن ها پنهان شــده اســت، چنان که 
شــاهدیم کشــورهای یادشــده در ظاهــر 
بشردوســتانه فناوری هایی را به دیگر کشورها 
ارائه می کننــد، اما هدف نهایــی آن ها ایجاد 
وابستگی بیشتر است. برای نمونه در کشورهای 
عربی شاهد بودیم که شرکت جنرال الکتریک 
آمریکا در مــدت راه اندازی نیروگاهی، بیش از 
پنج بار سیستم کنترل این مجموعه را بازسازی 
کرده و هر نوبت هم هزینــه ای دریافت کرده 
اســت. در مراوده با یک شرکت نیروگاهی در 
امارات متحده عربی، سفارشــی برای ساخت 
کارت های مخصوص سیستم های کنترلی آن ها 
دریافت کردیم. در واقع هر محصول و تجهیزاتی 
را کــه جنرال الکتریک آمریــکا اعالم می کرد 
»ما دیگر نمی سازیم و باید جدیدش را تأمین 
کنید«، ما برای شرکت یادشده سفارش گرفته 
و ســاختیم. به این ترتیب ما در اوایل دهه90 
تنها شــرکتی در جهان به شمار می آمدیم که 
به جای شرکت جنرال الکتریک قطعه ساختیم 
و به بیش از 25 کشــور و حتی به آمریکا کاال 
صادر کردیم. درحال حاضر شرکتی در کشوری 
دیگر داریم که محصوالت خود را از این طریق 
صادر می کنیم. به هرروی اعتقاد دارم چنانچه 
توانمندی باشــد نیاز همیشــه وجود دارد. در 
حوزه فعالیت های شرکت های دانش بنیان نیز 
چون 80 درصد محصول ثمره دانش اســت، 
هرقدر نوســان های ارزی رخ دهد و تحریم ها 
و فشــارهایی اعمال شود؛ قدرت تفکر و دانش 

تحت تأثیر قرار نمی گیرد. 

فرهنگ و هنر

رپوژه 

افتخار

  ساخت پردیس سینمای امید طبس 
آغاز شد 

ســاخت  قــدس: 
ســینمای  پردیــس 
امیــد طبــس همزمان 
با دهــه فجر آغاز شــد. 
زمیــن در نظــر گرفته 
شــده برای این پروژه در 
جوار میدانگاه ورودی باغ 

گلشــن طبس قرار دارد و با توجه به داشتن تناسب با سایر 
ویژگی های اقلیمی و تاریخی منطقه، با نمایی سنتی ساخته 

خواهد شد.
این پردیس سینمایی دارای سه سالن با مجموع ظرفیت 285 
نفر است که سالن شماره یک پذیرای 1۳0 نفر، سالن شماره 

دو 90 نفر و سالن شماره سه ۴5 نفر خواهد بود.
این پروژه فرهنگی با هزینه ای افزون بر ۴ میلیارد تومان اجرا 

می شود.
همچنین به مناســبت دهه فجر با حضور معاون استاندار و 
فرماندار ویژه طبس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
جنوبی و سایر مسئوالن نخستین سالن تمرین نمایش )پالتو( 

شهرستان طبس افتتاح شد.
این ســالن با ظرفیت ۷0 نفر و با اعتبــار ۳ میلیارد و 950 
میلیون ریال، با زیربنای 200 مترمربع، جنب اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهرستان طبس ساخته شده است.
ساخت این پالتو از ســال 92 آغاز شد و ظرفیت حضور ۷0 

نفر را دارد.
این ســالن سومین پالتو است که در خراسان جنوبی پس از 
پالتو استاد عبداللهی و پالتو پروفسور کامیابی مسک ساخته 

شده است.
پالتو شهرســتان قاینات نیز تا پایان امســال به بهره برداری 

خواهد رسید.

  درخشش مشهدی ها 
در جشنواره تئاتر فجر

سی وهشتمین  ایسنا: 
بین المللــی  جشــنواره 
تئاتر فجر با درخشــش 
مشــهدی ها به کار خود 

پایان داد. 
بخش های  برگزیــدگان 
مختلف مسابقه در سی و 

هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر طی برگزاری مراسم 
اختتامیه این جشنواره در تاالر وحدت تهران معرفی شدند.

نمایش »ژنتیک« نوشته و کارگردانی مهسا غفوریان از مشهد، 
جایزه ویژه هیئت داوران بخش صحنه ای ســی و هشتمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر را کسب کرد.
ســجاد انتظاری، هنرمند مشهدی به خاطر تولید تیزر تئاتر 
»خانواده محتــرم اردکانی« مورد تقدیر هیئت داوران بخش 
اقالم تبلیغاتی سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

قرار گرفت.
همچنین مرجانه حســین پور به خاطر ثبت عکسی از تئاتر 
»آی راک« و مهدی صباحی به خاطر عکاسی از تئاتر »عشق 
جالد« مورد تقدیر هیئت داوران بخش عکس سی و هشتمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر قرار گرفتند.

 حضور تیم جودو نوبافت شادیلون 
در مسابقات لیگ برتر

قدس: مدیرعامل باشگاه 
اعزام  از  نوبافت شادیلون 
تیم نوجوانــان جودو این 
باشگاه به رقابت های لیگ 
برتر کشور خبر داد.  محمد 
خصوص  در  زندروحانی 
اعزام تیم جودو نوجوانان 
نوبافت شادیلون اظهار کرد: روز پنجشنبه مسابقات لیگ برتر 
جودو جوانان کشور آغاز می شود و امیدواریم بتوانیم به نتایج 
خوبی در این رقابت ها دست یابیم، گرچه کار سختی در پیش 
داریم اما ناامید نیستیم. وی در خصوص علت حضور در رشته 
جودو با توجه به تعلیق این رشته ورزشی در ایران، خاطرنشان 
کرد: با توجه به تعلیق جودو، سعی کردیم انگیزه ای در جودو 
مشــهد و خراسان ایجاد کنیم تا زیر سایه امام رضا)ع( عالوه 
بر قهرمانی در مسابقات کشــوری، اجازه ندهیم جودوکاران 
نوجوان خراسانی که به معنای واقعی کلمه مستعد و آینده دار 
هستند، دلسرد شوند. فراموش نکنیم جودو رشته ای المپیکی 
است و ان شاءاهلل در آینده نزدیک با رفع تعلیق، دوباره شرایط 
برای فعالیت ایران در این رشــته ورزشی در ابعاد بین المللی 
فراهم خواهد شــد، پس چه بهتر که از ســوختن نسل های 
بعدی جلوگیری کنیم. زندروحانی افزود: شــاکله اصلی تیم 
نوبافت شادیلون را ملی پوشان و افتخارآفرینان نوجوان جودو 
خراسان تشکیل می دهند. 50 درصد از اعضای تیم ملی پوش 
هستند. عیسی زایی، نایب قهرمان آسیاست و در سه وزن نیز 

جودوکاران مشهدی به عنوان قهرمانی ایران دست یافته اند.

اشتری: 
 کسب نتیجه در مسابقات قهرمانی 

جهان دور از انتظار است
ایسنا: نفر دوم رنکینگ 
تنیس روی میــز بانوان 
ایران گفت: در حال حاضر 
نه از اردوی خارجی خبری 
است و نه از بازی تدارکاتی 
و با شرایط موجود، کسب 
نتیجه در مسابقات قهرمانی 
جهان دور از انتظار است. مهشید اشتری در خصوص شرایطش در 
لیگ برتر و مسابقات آینده، اظهار کرد: با تیم شهرداری شهر بابک 
کرمان در هر دو دور رفت و برگشت لیگ به جایگاه نخست دست 
یافتیم. لیگ برتر روز شــنبه گذشته به اتمام رسید و مرحله 
پلی آف نیز 10 تا 12 اســفند برگزار خواهد شد. پس از پایان 
دور برگشــت لیگ برتر، بالفاصله برای حضور در مســابقات 
قهرمانی جهان وارد اردوی تیم ملی شدم. ملی پوش خراسانی 
تنیس روی میز در مورد مشکالت ملی پوشان خاطرنشان کرد: 
مهم ترین مشکل ، عدم برگزاری اردوی بین المللی و برون مرزی 
به خاطر افزایش هزینه هاست. همچنین مسابقات خارجی تیم 
ملی نسبت به گذشته کاهش بسیاری پیدا کرده است، از همین 
رو نمی توانیم عملکرد مورد نظرمان را داشته باشیم. رقابت با 
حریفان خارجی در کشور دیگر و قرار گرفتن در شرایط خاص، 

در عملکرد بازیکنان تفاوت زیادی ایجاد می کند.

 درخشش باستانی کاران کاشمری در 
رقابت های منطقه یک کشور

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان کاشــمر 
از درخشش باستانی کاران 
رقابت های  در  کاشمری 
منطقه یک کشور خبر داد. 
محمد شــایگان با اعالم 
این خبر اظهــار کرد: در 
مسابقات پهلوانی و زورخانه ای منطقه یک کشور گرامیداشت 
چهل ویکمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، باستانی کاران 
کاشمری در رشته هنرهای فردی خوش درخشیدند. وی گفت: 
در این مسابقات ابوالفضل رمضان نژاد در وزن 100+ کیلوگرم در 
رشته چرخ چمنی به مقام قهرمانی دست یافت و در وزن 90 تا 
100 کیلوگرم محمدرضا عباسیان توانست هم در چرخ چمنی 
وهم در چرخ تیز همچون سال گذشته مقام قهرمانی خود را تکرار 
کند. در وزن 80 تا 90 کیلوگرم ابوالفضل ترشیزی در چرخ چمنی 
موفق به کسب مدال طال شد. رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر 
تصریح کرد: همچنین امیر ترشیزی در وزن ۷0 تا 80 کیلوگرم 
موفق به کسب مقام قهرمانی شد. گفتنی است؛ منطقه یک شامل 
استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوبی، گلستان، 
مازندران و سمنان است که این مسابقات به میزبانی مشهدمقدس 

برگزار شد. 

  اجرای نمایش »یک دختر، یک سرباز« 
در نیشابور 

نیشابور- خبرنگارقدس: 
همزمان بــا آغاز طلیعه 
چهــل و دومیــن بهار 
آزادی انقالب شکوهمند 
نمایش »یک  اســالمی 
دختر، یک ســرباز« به  
نویســندگی محمدرضا 

کوهستانی و کارگردانی هنرمند نیشابوري محمد رضایی در 
تاالر ادیب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نیشابور روي صحنه 

رفت.
مســئول دبیرخانه شــورای نظارت بر نمایش اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي نیشــابور اظهار کرد: در این نمایش فرشید 
اشــتری، حامد اناری، ناهید محیطی، غزاله رشــیدپور، زهرا 
ستوده نیا، دنیا فیض آبادی، ترنم رضایی، حسین لطفی، امید 
فخرایی، محبوبه ابراهیمیان، پدرام آزموده و حامد صادقی به 

ایفاي نقش پرداخته اند.
حمیدرضا آتشی خاطرنشان کرد: این نمایش توسط گروه تئاتر 
سایه وابسته به انجمن هنرهاي نمایشي اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي نیشابور تولید شده و به روي صحنه رفته است.
ایــن تئاتر از اول اســفند 98 هر روز صبح ویــژه مدارس و 
مهدهای کودک و 6بعدازظهر در محل تاالر ادیب اداره فرهنگ 
وارشاد اسالمي نیشابور برای عموم عالقه مندان به روي صحنه 

خواهد رفت.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. دولت وقت فرانسه در زمان استعمار الجزایر 
طی این عنوان آزمایشــات هسته ای را روی 
مردم این  کشور انجام داد 2. زخم آب کشیده- 
غالم مخصوص دربار سلطان محمودغزنوی- 
ابرزمینــی ۳. دریا- پسوندشــباهت- کالم 
درمی آورنــد  روزگارش  از  گفتــه-   و 
۴. خداوند- شرق شــناس و مولوی شــناس 
انگلیســی و از مترجمین قرآن- ماه قمری 
5. تیرکوچک- بــوی ماندگی- فرایندی که 
طی آن حالل از طریق یک غشا نیمه تراوا از 
جایی که محلول رقیق تر اســت به جایی که 
محلول غلیظ تر است نفوذ می کند- عالمت 
 مفعولی 6. در ظاللت افتاده- اندیشه- برادران 
۷. زادگاه رازی- خداوندی- پیکره انســان 8. 
شهر نیروگاه- پرحرفی- سوره 61قرآن کریم- 
رنگ نفرت 9. ماه پاییزی- دگرگون شــده- 
باران انــدک 10. لباس کهنــه و پاره- عدد 
فوتبالی- در جریــان 11. رایحه- از موآراها- 
تکرار یک حــرف- درودگر 12. معیاری برای 
سنجش جرم مواد- طیاره- سازمان جاسوسی 
یانکی ها 1۳. خبرگزاری رسمی لیبی- قبیله ای 

در صدراســالم- بزکوهی- ضمیری در زبان 
انگلیسی 1۴. عنصر شیمیایی- عصاره ای که از 
پوست درخت بلوط می گیرند- خانه وسیع و 
خوش منظره 15. اثری خواندنی از چارلزدیکنز

 1. طاغی- نام چندتن از پادشاهان هخامنشی 
2. مصنوع شیمیایی مورداستفاده در ساخت 
 ظروف غذاخوری- کــودک تازه به دنیاآمده 
۳. نفی عرب- خورشــید- طــرح قدیمی 
دبیرســتانی- حرفی روی خــودش ۴. گل 
نومیــدی- برابر فارســی کوپــن- آینده 
5. ســهل و ســاده- جواب مثبــت دور از 
ادب- همســر نیکــوکار فرعــون- ضمیر 
بی حضــور 6. درون- پول ســامورایی- قوم 
صحراگرد مغولســتان که بــه غرب کوچ 
 کردنــد- دچــار اختــالالت روحی شــده 
۷. تلــخ- مــاده ای معطرکه جســد میت 
را بــه آن آغشــته می کننــد- بخشــی از 
 خاک اســتان همــدان را دربــر می گیرد

8. بیماری مسری خطرناک تنفسی- نیم تنه 
مردانه- روییدنی برسر- بنابراین 9. قسمت 

 باالی درخت که شــاخ و بال باشــد- کرسی- بیماری
 10. از توابع مثلثاتی- کرانه- تکیه دادن- گونه برجسته

11. نت چهارم- سمبل- یکدندگی- بزرگ تر 12. شهر 
بادگیرها- با نیش و کنایه ســخن گفتن- کالم گزافه 
 1۳. بار و دفعه- آشــیانه پرنده- ناپاکی- زندگی کردن 
1۴. شــرح واقعه- از نیروهای چهارگانه ارتشی 15. نام 

همسر گرامی امام حسین»ع«- دربی

  افقی

  عمودی

به همت مجمع انجمن های ادبی خراسان، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  جلیل فخرایی 
مشهد و فرهنگسرای بهشت، شب شعر بین المللی انقالب اسالمی در شب22 بهمن ماه برگزار 
شد. در این آیین شاعران ایران و برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان، آذربایجان، پاکستان، 
سوریه و افغانستان به شعرخوانی با موضوع انقالب و مقاومت پرداختند. هر یک از میهمانان 
که با همراهی استادان دانشگاه صورت پذیرفت در کافه ادبیات، سروده های خود را خواندند. 
حمید عشــقی، دبیر انجمن های ادبی خراسان در این شب شعر با اشاره به حضور استادان 
دانشگاه در این مراسم، پیوند عمیق دانشگاه و انجمن های ادبی را برای رشد و بالندگی هر چه 
بیشتر ادبیات خواستار شد تا آسمان درخشان شعر و ادب خراسان بیش از پیش در منطقه و 
جهان همچنان پرچمدار فرهنگ و ادب باشد. رئیس اداره ارشاد مشهد هم گفت: نیاز جهان 
امروز توســعه ارتباطات میان فرهنگی و میان نسلی است. تنها راه برون رفت از تعارض های 
جوامع انســانی، بازسازی ارتباطات انسانی است. در این میان زبان را باید کهن ترین الگوی 
ارتباطی توسعه یافته برای برقراری ارتباط بدانیم. محمدجواد استادی ادامه داد: شعر همواره 
در جلسه های مردمی و مدنی رشد یافته است. تاریخ شعر مشهد نشان می دهد جلسه های 
بسیار ارزشمندی در فضاهای مردمی شکل گرفته و در ادبیات کشور نیز جریان ساز بوده است.  
در نخستین شعرخوانی سیداحمد حسینی مشهور به احمد شهریار از کشور پاکستان در شب 
شــعر انقالب حضور یافت و بخشی از اشــعار خود را قرائت کرد و در ادامه شاعری از کشور 
آذربایجان با نام »ابراهیم بابایف« مخاطبان را به ضیافت شعر دعوت کرد. پس از خوانش اشعار 
توسط شاعر آذربایجانی، »سید محمد ترحینی« شاعر کشور لبنان در شب شعر انقالب حضور 
یافت و به شعرخوانی پرداخت که مورد استقبال میهمانان قرار گرفت. در ادامه این شب شعر 
مهدی ســینی چی از شاعران مشهد که به عنوان مجری مراسم حضور داشت از محمدرضا 
دهقان از شهرستان کاشمر، محسن مصطفی زاده از مشهد، عباس ساعی از صاحبنظران شعر 

مشهد و سمانه سنگچولی برای شعرخوانی دعوت نمود و قطعه هایی از سروده های خودشان 
را در رســای مقاومت و انقالب به حاضران ارائه کردند. حاضران با شعرخوانی محمدکاظم 
کاظمی از شاعران و نظریه پردازان ادبیات افغانستان مقیم مشهد به وجد آمدند. کاظمی در 
ابتدای شعرخوانی خود پیرامون جهان امروز و حال و هوای این دنیا شعری زیبا سرود که با 
اقبال حضار همراه بود. در ادامه عباس ثاقب از پاکستان با زبان اردو شعری را تقدیم میهمانان 
کرد و امان اهلل میرزایی از دیگر شاعران کشور افغانستان شعر سپید زیبایی تقدیم کرد. منیژه 
رضوان، مهدی خداپرست، تقی پور، فاطمه نوروزی و علی بحرینی نیز اشعار خود را در این 
محفل قرائت کردند. در پایان مراسم از آهنگ سردار دل ها با شعری از موسی عصمتی شاعر 
روشندل سرخسی رونمایی شد. در حاشیه برگزاری این شب شعر، بعضی از اشعار شاعران در 
مراسم توسط محمدمهدی ناصری از خطاطان مشهدی با خطی زیبا نوشته و تقدیم آنان شد.

 در کافه ادبیات برگزار شد

 نخستین شب شعر بین المللی انقالب اسالمی در مشهد 

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
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تأکید مقام معظم رهبری بر رفع انحصارگرایی
 مهرماه سال جاری مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان کشور 
از محصوالت تولیدی شرکت شما نیز بازدید داشتند. شما در این دیدار چه مسئله ای را به 

محضر ایشان درخواست کرده اید؟ 
در این نمایشگاه درخواستی را اعالم کردیم، چراکه ما در بعضی از بخش ها نیاز به تحریک 
تقاضــا داریم، زیرا ما محصولی را تا حدی تولید می کنیم، اما چون در این مقوله صحبت از 
منافع چند صد میلیاردی است؛ در ادامه روند تولید با موانعی مواجه می شویم که غلبه بر این 
شرایط نیازمند نگاه ویژه و دستور صریحی از سوی مقام عالی رتبه ای دارد. البته جا دارد اشاره 
کنم که چندسالی است به دنبال تحریم شرکت ژاپنی؛ سیستم های کنترل پارس جنوبی را 
تأمین می کنیم. درواقع چنانچه کارت های تولیدی شرکت ما وجود نداشت، شاید تولید گاز 
کشوری با مشکل روبه رو می شد. این درحالی است که با وجود حمایت های رئیس شرکت 
ملی گاز؛ در قبول این سفارش ها با مانع تراشی هایی مواجه شدیم. به هرروی برای حل این 
مســئله شورای امنیت ملی جلسه ای تشکیل داد و مقرر شد با تأیید کمیسیونی سه نفره، 
واگذاری سفارش ها به شرکت های دانش بنیان انجام شود. بنابراین چنانچه با تأیید کمیسیون 
یادشده این واگذاری ها صورت نگیرد، با هرمتخلفی برخورد شده و پرونده این قضیه به شورای 
امنیت ملی ارجاع می شود. از نخستین پرونده هایی که در کمیسیون سه نفره یادشده مورد 
بررسی قرار گرفت؛ پروژه واگذاری سیستم های کنترل پارس جنوبی به شرکت آهارشرق بود.
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