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با حضور قائم مقام تولیت آستان 

قدس رضوی؛

نخستین خط تولید کمباین 
برنج در کشورافتتاح شد

خراسان رضوی

بهره برداری از ایستگاه کوهسنگی خط 2  قطار شهری مشهد

صرفه جویی 750 میلیارد تومانی در 
سرمایه گذاری صنعت برق خراسان از 

مدیریت پیک سال 98

انجمن حرفه ای موسسات آموزشی گردشگری خراسان 

رضوی تشکیل می شود

به بهانه  ثبت نام نامزدهای انتخابات اسفند جاری ، دیدگاه های جوانان و حضورشان در طلیعه گام دوم انقالب  را بررسى کردیم؛

مجلس  پیش رو، بر پایه نمایندگان مومن، دلسوز و جوانان  متخصص  خواهد بود 

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اس��المی دوم اس��فند م��اه امس��ال برگزار 
می ش��ود ونامزدهای انتخاباتی با مراجعه به 
فرمانداری ه��ا فرایند تایید صالحیت خود را 
تکمیل کردند،  مجلس ش��ورای اس��المی 
290 کرس��ی دارد که 18 کرس��ی آن متعلق 
به خراس��ان رضوی و 5 س��هم آن متعلق به  
مش��هد و کالت اس��ت . در انتخابات گذشته 
اصولگرایان کرس��ی های پارلمان مردمی را 
از آن خود  کردند و گوی س��بقت رااز اصالح 
طلب��ان ربودن��د . هرچن��د عملکرد لیس��ت 
اصولگرایان در مش��هد ب��ه زعم برخی افراد 
مطل��وب نبوده اس��ت اما به نظر می رس��د با 
توجه به عدم مش��ارکت عمومی پیش بینی 
ش��ده اس��ت در این دوره و عملکرد ضعیف 
اصالح طلبان در ش��ورای ش��هر این بار نیز 
اصولگرایان پیروز انتخابات مجلس باش��ند 
و از طرف��ی دیگ��ر ممکن اس��ت م��ردم به 
مس��تقلینی رای دهند که بیش از 40 درصد 
این نامزدها را تش��کیل می دهند و این یعنی 
برای اولین بار مردم به هیچ لیستی رای نمی 
دهن��د. انتخابات��ی مهیج ، یا ب��ی روح ترین 
انتخابات ممکن در تاریخ کشوردر اسفندماه 

سال جاری رقم خواهد خورد.
 ام��روز م��ردم درگیر مش��کالت فراوان 
اقتص��ادی،  اجتماع��ی و روزه م��ره فراوانی 
هس��تند و مه��م ترین دلی��ل نارضایتی این 
روزه��ا  کارکرده��ای نامناس��ب و اش��تباه 
احزاب،  نخبگان سیاس��ی و مدیران اجرایی 
کش��ور است که  در میان کشمکش های این 
روزهای پول و ق��درت حلقه مغفول مانده و 
کنار گذش��ته مردم و مشکالت زندگی آنان 
اس��ت،  مردمی که پس از پی��روزی انقالب 
و س��الهای درگیری جن��گ مقاومت کردند 
در کن��ار درخ��ت انقالب ایس��تادند و امروز 
در طلیع��ه گام دوم انق��الب همچنان درگیر 
تحری��م و فش��ار و درگیری ه��ای جناحی و 
جنگ  های داخلی هس��تند و بیش از هرچیز 
دیگری  احساس خستگی و ناامیدی درمردم 
ریش��ه های ای��ن درخت تازه به بار نشس��ته 
وتنومند را خواهد خشکاند انتخابات پیش رو 
علی رغم همه کمبودها و کاستی ها بایستی 
با اقتدار بر پاش��نه جوان��ان مومن،  متعهد  و 
متخصصین دلس��وز،  همانه��ای که هر روز 
رهبر معظم انقالب بر بکار گیری آنان تاکید 
دارد بچرخ��د،  می آییم از صفر تا صد خواهیم 
ایس��تاد و انتخاب خواهی��م کرد همان های 
که در لیس��ت هیچ حزب و گروهی نیس��تند 
و چش��م اندازشان پاسداری از خون شهیدان 
وطن  ونظام و حکومت جمهوری اس��المی 

است .  
نوی��د حس��ین زاده یکی از دانش��جویان 
دانش��گاه امام رضا می باشد که در خصوص 
انتخاب��ات مجل��س بس��یار نگران اس��ت و 
مش��کالت اقتصادی را مهمتری��ن دلیل بر 

بی توجهی اش به انتخابات مطرح می کند.
خان��م پاکدل  یک��ی از بانوان  جوان فعال 
در ح��وزه فرهنگی اس��ت  ک��ه در خصوص 
ش��رکت در انتخاب��ات و گزین��ش اصلح در 
بین نامزدهای انتخاباتی اظهار بی اطالعی 
می کند و در ادامه می گوید با این شرایط بعید 

می دانم برای  رای دادن مراجعه کند .
خانم پورابراهیم نیز دانش��جوی دکتری 
یک��ی از نخبگان علمی اس��ت که می گوید 
آنچ��ه م��ا از ابتدا به چش��م دیدی��م در مورد 
انتخابات مجلس همیش��ه کسانی که مردم 
ب��ه آنان رای می دهند،  انتخاب نمی ش��وند 
و واقعا نمی دانی��م این منتخبین صندوق ها 

چگونه انتخاب و معرفی می شوند .
محمد رضا حاتمی فارغ التحصیل رش��ته 
عمران دانشگاه آزاد مشهد است که می گوید 
من ب��رای رای دادن فرصت ن��دارم و چه ما 
بیایم و چه نیایم عده ای که انتخاب ش��ده اند 
معرفی می شوند،  پس نه به این موضوع فکر 

می کنم نه برایش وقت می گذارم .
میری کارمند یک��ی ازبانک های دولتی 
اس��ت که می گوید ب��رای رای می آییم،  اما 
اینکه چه کسی رای می آورد و ما به چه کسی 
رای می دهی��م را نمی ت��وان پیش بینی کرد 
اما با این ش��رایط اقتصادی و معیشتی مردم 
بعی��د می دانم ،  مردم حضور پررنگی در پای 
صندوق های رای داش��ته باشند،  چون همه 
معتقدند افراد خاصی در لیس��ت هایی که به 
اندازه کف دس��ت است انتخاب و گروه های 
خ��اص مجبور ب��ه رای دادن به آن لیس��ت 
هس��تند و افرادی که مس��تقل هستند بدون 
ش��ک رای نمی آورند چون در لیس��ت قرار 

ندارندو این یک باور اس��ت که تا در لیس��ت 
نباشی رای نمی آورید.

از ای��ن رو با  مصطفی ترکاش��وند، یکی 
از اس��اتید دانش��گاه گروه علوم سیاس��ی در 
خص��وص انتخابات اس��فندماه 98 و حضور 
م��ردم در پای صندوق ه��ای رای به گفتگو 

نشستیم که در ادامه آن را می خوانید:
ب��ه گفت��ه وی  در دوران پیش از انقالب ، 
انتخابات  ش��کل و ظاهر دموکراتیک داشت  
اما خیلی به فضای دموکراتیک نزدیک نبود  
و م��ردم حس تعلقی به حاکمیت نداش��تند،  
به ط��وری ک��ه  انتخاب��ات پارلمانی همان 
انتخابات  مجلس ش��ورای اسالمی  با سبک 
فرمایش��ی  بود  و هر آن چه دستگاه سلطنت 
در خصوص آن تصمیم می گرفت،  در نهایت 
جزو نتایج  و ش��مارش آراء انتخابات  بود، اما 
پ��س از انقالب  و پی��روزی  نظام جمهوری 
اسالمی ، ساختار انتخابات و مجلس به لحاظ 
ظاه��ری و چارچوب��ی همان س��اختار قبلی 
بود،ام��ا دربطن  آن تغییرات بس��یار جدیدی 
رقم خورد  و مجلس شورای ملی جای خود را 
به  مجلس شورای اسالمی داد ودر این میان  
قیدها و چارچوب های مش��خص دیگری به 
آن افزوده ش��د  تغیی��رات اعمال و انتخابات 
از ش��کل فرمایشی به دموکراتیک و مردمی 
تغییریاف��ت،  اما همچنان  برخی نواقص آن 

پس از گذشت 40 سال وجود دارد .
*تعریف شما از مجلس کارآمد  و 
مردمی چیست و آیا از ابتدای انقالب 
ت�ا کنون در این زمینه موفقیت هایی 

صورت گرفته است ؟
 در هم��ه کش��ورهای دموکراتی��ک دنیا  

پارلمان ه��ا راه اتصال به مردم  و حاکمیت ها 
هس��تند  ک��ه دولت و ملت ه��ا را بهم وصل 
می کنن��دو اگر این پارلم��ان از میان برداریم 
نقط��ه اتصال دیگری به این قدرت و کیفیت 
در س��اختار سیاس��ی نخواهیم داشت،  این 
پارلمان، مکانی��زم انتخابش بعنوان وکالی 
مردم،   تصمیم گیری در حوزه قانون گذاری، 
نظ��ارت و انتخابات اس��ت ک��ه  مدل های 
مختلفی دارد که در جمهوری اس��المی آراء 

تعیین کننده این فرایند است .
مجلس مردم��ی،  انتخاب��ات آزاد دارد و 
بالطبع آن  مردم در رای دادن مس��تقل عمل 
می کنند ،  اما  تش��کالت سیاس��ی   که بعد از 
انقالب جریان ها، گروه  ها و باند های سیاسی 
راه انداختند مسیر انتخابات مردم را مهندسی 
کردو با دادن لیست ها و توصیه ها ، انتخابات 
آزاد رابه نفع جریان سیاسی خاصی  مدیریت 
کرد و این قصه همواره بوده و ممکن  اس��ت 
در ای��ن انتخابات و انتخابهای آتی همچنان 

ادامه پیدا کند .
 م��ردم امروز با وج��ود اینکه  در انتخابات 
شرکت داشتند و نمایند گان خود را به پارلمان 
و دولت می فرس��تند احساس می کنند که در 
س��پهر سیاسی ایران س��همی ندارند،   حاال 
باید پرس��ید،  چرا این حس بوجود آمده و چرا 
جریانات سیاس��ی در پستوها و پشت درهای 
بس��ته بدون اینکه  از مردم کسب اجازه کنند 
و مش��روعیت گرفته باش��ند در یک فرایند 
دموکراتی��ک ب��ه عنوان عق��الی جمع و به 
عنوان ش��ورای هماهنگ��ی  امثالهم از مردم 

رای  می گیرند.
ادامه در صفحه 2

شهردار مشهد در نمایشگاه 

سرمایه گذاري بیان کرد:

ارائه دستاوردهاي 
اقتصادي شهر به              

سرمایه گذاران 
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان خراسان رضوی 

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب خراس��ان رضوی بر اس��تفاده از 
روش های نوین برای رفع نش��ت از مخازن ذخیره آب تاکید کرد.

س��ید ابراهیم علوی در هشتمین جلسه کمیته آب بدون درآمد شرکت 
آب وفاضالب خراسان رضوی در سال 98که به بررسی وضعیت اقدامات 
امور تایباد و تربت جام در راس��تای کاهش هدر رفت اختصاص داش��ت 
با اش��اره به کمبود منابع مالی خاطر نش��ان کرد: این موضوع نباید باعث 

کاهش فعالیت های حوزه آب ش��ود.
به گفته وی ش��رکت های تبصره دو و امور تابعه بایستی با اتکا به منابع 

داخلی اقدام کرده، پروژه ها و طرح ها را اجرا کنند.
دراین نشست گزارش مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد امور 
یاد ش��ده توس��ط دبیر کمیته ارائه واعالم شد: میزان آب بدون درآمد امور 
تربت جام بر اساس بودجه در سال 97 برابر26.99 درصد بود که در پایان 
س��ال 97 به 31.53 درصد افزایش یافته اس��ت همچنین میزان تولید آب 

در ش��ش ماه س��ال 98 نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 2.03 درصد 
افزایش و مصرف 2.66 درصد کاهش نش��ان می دهد.

مقایس��ه طبقات مصرف درامورتایباد ه��م حکایت از افزایش مصرف 
آب دارد و این درحالی اس��ت که تعداد کنتورهای خراب تعویضی از محل 
منابع عادی و مشارکتی در سال قبل 560 دستگاه و در 8 ماه سال جاری 

378 دس��تگاه بوده اس��ت.
میزان آب بدون درآمد امور تایباد بر اساس بودجه سال 97 برابر 27.48 
درصد بود که در پایان س��ال به 26.02 درصد کاهش یافته است. هر چند 
ب��ه دلیل خرابی بی��ش از نیمی از کنتورهای منابع تولید امور کاهش قابل 
اس��تناد نیس��ت و تعمیر و کالیبراس��یون کنتورهای منابع تولید به عنوان 

اولین اقدام باید در دس��تور کار قرار گیرد. 
همچنی��ن تولید آب س��ال 97 در امور تربت جام 5.53 درصد نس��بت 
به س��ال قبل افزایش و در نیمه نخس��ت امس��ال هم در مقایس��ه با مدت 

مشابه س��ال گذشته2.03درصد رشد داشته اس��ت در حالیکه مشترکان 
تحت پوش��ش این امور درسال گذش��ته 0/49درصد نسبت به سال 96 و 

2.66درصد نس��بت به ش��ش ماه اول امس��ال کمتر آب مصرف کردند.
در ادامه علی شادمهری سرپرست امور تایباد و رضا صباغی مدیر امور 
آبفا تربت جام به تش��ریح اقدامات انجام ش��ده به منظور کاهش آب بدون 

درآمد براس��اس مصوبات قبلی کمیته آب بدون درآمد پرداختند.

تاکید مدیرعامل آبفای خراسان رضوی بر استفاده از روش های نوین رفع نشت مخازن ذخیره آب؛

گزارش هشتمین جلسه کمیته آب بدون درآمد آبفای خراسان رضوی در سال 98

 وبا این روش که  پشت درهای بسته می نشینند برای مردم لیست می بندند،  
فضای انتخابات و سیاسی را به نحوی اداره می کنند که لیست مورد نظر  رای 

بیاورد .
*به نظر ش�ماچرا امروز  زمان  لیس�ت پش�ت پس�تو به 
بن بس�ت رس�یدند و انگیزه حضور را در مردم به زیر صفر 

رساندند؟
نتیجه  رای دادن به لیس��ت های نوش��ته ش��ده در پستوها،  مجلس 
ناکارآمد،  دولت، ش��ورای ش��هر، مدیریت اجرایی ناکارآمد در کش��ور 
می ش��ود و خروجی دیگ��ری ندارد، مردم به مرور ب��ه دلیل ناکارآمدی 
لیست ها از سیس��تم و فضای مدیریتی کشور ناامید می شوند و بدترین 
سمی که می شود پای درخت انقالب ریخت ناامیدی است،  مردم نسبت 
به حاکمیت احساس ناامیدی کنند و خروجی ناامیدی می شود مشارکت 
پایی��ن و ح��س عدم تعلق و این یعنی که  مردم خود را جزیی از حاکمیت 
نمی دانند و بزرگترین خیانتی است که لیست های در پستو به مردم و به 
انقالب می کنند، اما نکته قابل توجه این است که  به نظر انتخابات پیش 
رو می تواند س��ر آغاز یک مس��یر جدید و اتفاق بزرگ در سپهر سیاسی 
کشور باشد که تا قبل از آن یا رقم نخورده و یا بسیار ضعیف رقم خورد و 
آن به این معنی است  که مردم از لیست جریان های سیاسی عبور کنند 
و  به لیس��ت های پس��تو و پشت درهای بسته رای ندهند، مردم بایستی 
به کس��انی رای دهند که مورد اعتماد و مورد وثوقش��ان هستند و اولین 
خروجی و نتیجه برهم زدن لیس��ت های و جریان های سیاس��ی برای 

مردم بازگشت حس تعلق است.
 مردم اگر به کس��انی رای بدهند که توصیه ش��ده جریانات سایسی 
نباشند و اسامی آنها در لیست های کذایی جریانات سیاسی نیامده باشد 
و انتخاب خودش��ان باشند،  احساس تعلق به انتخابشان خواهند داشت 
و یقینا  مردم مس��ئولیت انتخاب خود را برعهده می گیرند و این موجب 

می شود مسئولیت پذیری را به مردم بر گردانیم.
*چرا امروز مردم نس�بت به انتخابات واکنش�ی نشان 
نمی دهند،  چگونه می توان حس مسئولیت پذیری نسبت 
به آینده را درالیه های جمعیتی مختلف  جامعه احیاء کرد؟

ب��ا نی��م نگاهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری و پارلمانی گذش��ته 
خواهی��م دید،  اولین اعتراض مردم بع��د از ناکارآمدی ها به معرفی این 
جریان از س��وی گروه خاصی اس��ت،  در انتخابات گذشته موجی  علیه 
سلبریتی ها، جریانات سیاسی  که این دولت را توصیه کرده بودند به راه 
افتاد  و حس عدم تعلق در مردم  در هر شرایطی نارضایتی ایجاد می کند،  
اما زمانی که این مهم بر عهده مردم گذاشته شود چون انتخاب خودشان 

است هزینه ناکارآمدی آن را نیز پرداخت خواهند کرد . 
 وقتی  جریان،  احزاب و تش��کل های سیاس��ی  چپ،  راست،  اصالح 
طلب،  اصولگرا  در نهانخانه تصمیم می گیرند اولین آسیبی که به مردم 
می زنند ، سلب مس��ئولیت پذیری است  و اولین نشانه های ناکارآمدی 

از منتخب جریانهای سیاس��ی موجی از نارضایتی ایجاد می کند،  مردم 
به دنبال پاس��خگویی هس��تند به طوری که  جریان ذینفع پس از منتفع 
ش��دن مطامعش نیازی به پاسخگویی نمی بیند، این جاست که  از بین 
رفتن حس مسئولیت پذیری در جامعه نه تنها  در ساختار سیاسی کشور 
خس��ارت بار و انتقال و ش��یوع پیدا می کند بلکه به همه س��اخت های 
سیاسی و،  فرهنگی و اقتصادی  و داخلی کشور انتقال می یابد و موجب 
می گردد، مردم نس��بت به مسایل اقتصادی بی مسئولیت شوند ومطلقا  
مصرف کننده باشند،  اصال  برایشان هم  مهم نیست که چه اتفاقی برای 
نس��ل های بعد می افتد به طوری که حتی  با محیط زیس��ت بد رفتاری 
می کنند،  نسبت به حوزه فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و همه حوزه ها 

حس عدم مسئولیت پیدا می کنند.
با توجه به اینکه بی مس��ئولیتی از س��اختار سیاس��ی شروع وبه سایر 
بخش ها اش��اعه می یابد ، خطر بزرگی برای یک سیس��تم  سیاس��ی و 
نظامی  و حکومت محسوب می شود وجزو اولین و مهمترین بخش های 
نفوذی در نظام حاکمیتی به ش��مار م��ی رود،  در نتیجه  ایجاد حس  بی 
اعتمادی و عدم تعلق بس��یار مهم اس��ت ،  اینکه این حس را ایجاد کنیم 
این حکومت این سیستم و این خاک تعلق به من ندارد و برگرداندن آن  
وبر عکس از دست رفتن آن یقینا  کار بسیار سختی است و امروز بعد از 
چه��ار دهه از انق��الب در فضای قرار داریم که مردم نه خود را متعلق به 
جری��ان اصالح طلبی  می دانند و نه متعل��ق به جریان اصولگرایی  و نه  

حتی متعلق به هر جریان سیاسی دیگری . 
 اما سیاس��یون ما نخبگان و جریانات سیاس��ی ما دانس��ته یا ندانسته 
همچنان در را بر همان پاشنه قبلی می چرخانند و باوجود این که می  دانند 
مردم دیگر حس تعلقی به آنان نداش��ته وقبولشان  نمی کنند،  همچنان 
اصراربر پیش بردن  فضای انتخاباتی به  روش چهار دهه گذشته دارند، 
لیس��ت می دهند و به جای مردم در پس��توها تصمیم می گیرند، مردم را 
در تصمیم گیری ها مش��ارکت نمی دهندو س��عی در مدیریت  فضای 
انتخاب��ات دارن��د،  اما اگر در جهت موج مردم��ی حرکت کنیم و قرار بر 
تصمیم گیری مردم باش��د بخش عمده ای از سیاس��یون  که به همین 
روش  ب��ه مجل��س راه یافتند جای در فضای سیاس��ی ایران نخواهند 
داش��ت و بایس��تی کرس��ی ها رابه جوانان کارآمد،  متخصص  که فهم 
بهت��ری ازجامع��ه و  قانون گذاری دارند  بس��پارند از این روجریان نفوذ 
احس��اس خطرکرده و با همان فرمول گذشته به دنبال بستن لیست  در 

فضای انتخاباتی هستند. 
*انتخابات  پیش رو را چگونه می بینید و چه راهکارهای 

برای آن دارید؟ 
 ب��رای رقم زدن انتخابات پرش��ور در اس��فند 98 ب��ا توجه به فضای 
اقتصادی حاکم و اعتراضات برحق مردم بهترین راه موجود این اس��ت 
که بساط  لیست بستن های سیاسی و انتخاباتی  را در کشور جمع کنیم و 
هویت را به مردم برگردانیم تا شخصیت ملی و سیاسی مردم که صاحبان 

اصلی انقالب هستند را به آنان برگردانده ومردم که صاحبان اصلی این 
انقالب هس��تند درک کنند آنانند که تصمیم اصلی را می گیرند  که چه 
جریانی،  شخص ویا گروهی  به مجلس برود، مردمی که  صاحبان اول 
و اخراین انقالب هستند،  اگر این اتفاق بیفتد انتخابات پرشوری خواهیم 
داش��ت و اگر غیر این پیش بیاید بی ش��ک  مردمی که به لحاظ سیاسی،  
اقتصادی،  فرهنگی خس��ته اند، به صحنه آوردنشان در انتخابات دور از 
ذهن است وبی تردید انتخابات 98 پایان لیست نویسی در پستوهاست . 
*کارآمدتری�ن راه�کاری ک�ه مردم را به ح�ال و هوای 
اوایل انقالب می برد و دوباره ش�ور انقالب را در آنان زنده 

می کند را بیان کنید؟ 
 بی شک مردمی که نسبت به نمایندگان مطالبه گر نیستند  ودر تهیه 
و تنظیم لیس��ت های انتخاباتی نقش��ی نداشته،   مطالبه گری هم  نمی 
کنند و این امر موجب می شود  احساس مسئولیت نیز در مواجهه با این 
رویداد ندارند،  مطمئنا احس��اس عدم مسئولیت از مهم ترین پیامدهای 
از بی��ن رفت��ن فضای مطالب��ه گری و امر به مع��روف و نهی از منکر در 
تصمیم گیری ها و مدیریت کالن کشور بصورت ساختاری است  امروز 
می بینیم،  بعد از گذشت 4 سال از حضور نمایندگان لیست های پستویی 
ن��ه تنه��ا مطالبه نمی کنند بلکه حس تعلقی هم به آن��ان ندارند،  اما در 
ش��رایط فعل��ی بهترین و کارآمدترین مدل اجرایی در مش��ارکت مردم 
در لیس��ت نویس��ی بهره گیری از کارکردهای مختلف مس��اجد است ،  
ظرفیت��ی که قبل از انقالب نقش موثری در پیروزی انقالب داش��ت و 
حتی بعد از انقالب و در سالهای سخت جنگ رفته رفته به حوزه عبادی 
تقلیل یافت و این در حالی است که کارکردهای اقتصادی،  فرهنگی و 
اجتماعی مس��اجد  در س��الهای نه چندان دور قبل و بعد از انقالب نقش 

مهمی در به بار نشستن درخت تنومند انقالب داشت.
در اوایل انقالب مساجد کارکردهای زیادی داشتند وجنگ ازهمین  
مساجد اداره می شد،   اما اتفاقی که  امروز افتاده است که بی تردید جزو 
جریان نفوذی اس��ت،  سبب آن شده  مساجد کار ویژه و کارکرد شان به 
مسایل عبادی تقلیل پیدا کند که برای بازگشت مردم به حوزه سیاسی 
ابتدا بایستی کارکردها مساجد با کمک ائمه و روحانیت اصالح  ومسجد 
دوباره  تبدیل به پایگاه مردمی شودو پس از آن  مردم اگر اعتراض  هم 
داش��ته باشند  در مسجد  رس��یدگی می شود،  امور  اقتصادی،  فرهنگی 
،  اجتماعی و معیش��تی و... نیز همچون گذش��ته بویژه ایام 8 سال دفاع 
مقدس و اوایل انقالب بررس��ی و برطرف خواهد شد،  با بازگشت مردم 
در همه عرصه ها به کارویژه مس��اجد یقینا،  سهم خواهی های جریانات 
سیاس��ی کاهش می یابد ومردم  در س��پهر سیاس��ی کشورشان نقش 
بیش��تری خواهد یاف��ت و این گونه کارکردو کارویژه مس��اجد از حوزه 
عبادی ارتقاء و به مدل اوایل انقالب و سیاس��ت به مساجد با رویکردی 

مسجد مطابه گر باز می گردد.
گفتگو: مریم خزاعي

ادامه از صفحه اول؛

مجلس  پیش رو، بر پایه نمایندگان مومن، دلسوز و جوانان  متخصص  خواهد بود 
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ب��ا حضور قائ��م مقام تولیت آس��تان ق��دس رضوی 
نخس��تین خط تولی��د کمباین برنج در ش��رکت کمباین 

سازی ایران وابسته به آستان قدس رضوی افتتاح شد.
 مراس��م افتتاح نخس��تین خط تولی��د کمباین برنج با 
حض��ور مصطفی خاکس��ار قه��رودی قائم مق��ام تولیت 
آستان قدس رضوی، س��یدرضا فاطمی امین مدیرعامل 
س��ازمان اقتص��ادی رضوی، کامبیز عباس��ی مدیر مرکز 
مکانیزاس��یون وزارت جه��اد کش��اورزی و مس��ئوالن و 
مدیران اس��تان مرکزی در ش��رکت کمباین سازی ایران 

برگزار شد.
قائم مقام تولیت آس��تان قدس رضوی در این مراس��م 
در جم��ع خبرنگاران گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری 
در اح��کام تولیتهای آس��تان قدس رضوی س��اماندهی و 
نظم بخشی همراه با ش��فافیت فعالیت های اقتصادی در 

دس��تور کار مجموعه آس��تان قدس رضوی قرار گرفته و 
ام��روز مفتخریم که در پروژه ای ملی به همت کارگران و 
مهندس��ان زحمتکش شرکت کمباین سازی ایران پرچم 

اقتدار نظام در این حوزه به اهتزار درآمده است.
وی تصریح کرد: سرمایه در اختیار آستان قدس رضوی 
از موقوف��ات و امکاناتی اس��ت که مردم عاش��ق و دلداده 
حضرت رضا)ع( از س��ال های پس از شهادت امام رضا)ع( 
ط��ی قرن ها وقف این بارگاه نورانی ک��رده اند و وظیفه و 
رسالت اصلی ما امانت داری، صیانت و بهره وری بیشتری 

از این ظرفیت ها و سرمایه هاست.
خاکسار قهرودی با انتقاد از کسانی که در مورد پرداخت 
مالیات آستان قدس رضوی شائبه هایی را در جامعه مطرح 
می کنند، گفت: آس��تان مقدس حض��رت رضا)ع( با توجه 
ب��ه ماموریت های اجتماعی و فرهنگی گس��ترده خود در 

بس��یاری از حوزه های علمی، آموزشی، محرومیت زدایی 
و اشتغال به کمک دولت آماده است و در حال حاضر کلیه 
مالیات ه��ای تکلیفی و ارزش اف��زوده به صورت دقیق در 

شرکت ها و موسسات وابسته محاسبه می شود.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با تقدیر از همت 
بلن��د کارکنان و کارگران ش��رکت کمباین س��ازی ایران 
گفت: بر اساس تاکیدات تولیت معزز آستان قدس رضوی 
تکیه بر توان و اقتدار داخلی و اعتماد به جوانان از مواردی 
اس��ت که آستان قدس رضوی به صورت جدی باید به آن 
اهتمام داش��ته باش��د و امروز ثمره و نتیجه این اعتماد به 
منصه ظهور رس��یده اس��ت.وی ادامه داد: با برنامه ریزی 
صورت گرفته آس��تان قدس رضوی ب��رای تامین امنیت 
غذای��ی جامعه گام های موثری را برمی دارد که تامین بذر 

سالم از اولویت های نخست آن خواهد بود.

نخستین خط تولید کمباین برنج در کشور افتتاح شد

معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد 
از افتتاح ایس��تگاه کوهس��نگی قطار ش��هری خبر داد و 
گفت:  سه شنبه، 19 آذرماه ایستگاه کوهسنگی از خط 2 

قطار شهری به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی معاونت عمران حمل و نقل 
و ترافی��ک، خلیل کاظمی با اعالم این خبر خاطرنش��ان 
کرد: این ایستگاه که با اعتباری بالغ بر 150 میلیار تومان 
اح��داث گردی��ده، 135 متر طول، 20 مت��ر عرض و 23 
مت��ر عمق دارد و از نکات بارز آن می توان به شیش��ه ای 
بودن س��ازه و قرار گرفتن در فضای بوستان کوهسنگی 

اشاره کرد.
کاظمی افزود: پیش بینی می ش��ود با بهره برداری از 
ایستگاه کوهسنگی، شاهد افزایش 10 تا 15 درصد تعداد 
مسافران در این مسیر باشیم. ایستگاه کوهسنگی اولین 
س��ازه تیر و س��تون شیشه ای کش��ور محسوب می شود 
و بعن��وان المانی منحصر بفرد،چش��م انداز زیبایی برای 

زایران و  مجاوران خواهد داشت.

معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

مشهد خبر داد؛

بهره برداری از ایستگاه 
کوهسنگی خط 2 قطار شهری 

مشهد

یک��ی از ماندگارترین جلوه های زیبا در تاریخ تش��یع، 
حماس��ه عاشورا و عاشورائیان است و از آن زیباتر،  خدمت 
به زائرین خسته جاِن اربعین حسینی)علیهم السالم( است 
بحمداهلل این فرصت باش��کوه و طالیی برای دومین ساِل 
متوالی، در راستای خدمات رسانی به زائریِن طریُق الحسین 
علیهم السالم، از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت، فراهم 

شده است .
معاون حج و عمره مرکز پزش��کی حج و زیارت با اشاره 
به اینکه خدمات طب س��نتی،  اگر توسط افراد متخصص 
و تکنیسین های حرفه ای در این زمینه ارائه شود می تواند 
به مراتب،  بیش از هر علم دیگری،  به زّوار اربعین حسینی 
در مس��یر پیاده روی نجف به کربال کم��ک نماید، اظهار 
کرد : مش��کالت شایع عضالنی – اسکلتی،  از جمله انواع 
دردهای عضالنی مفصلی،  گرفتگی و رگ به رگ ش��دن 
بخصوص در پاها، کتف و حتی دس��ت ها به دلیل حمل بار 
سنگین، طوالنی بودن یا نامناسب بودن مسیر تردد، ازدحام 
جمعیت، دردهای کمر و حتی بیماری های حاِد گوارشی و 
تنفسی، ممکن است در این مسیر اتفاق بیفتد که خدمات،  
رویکردها و توصیه های طب سنتی از جمله : ماساژ درمانی، 
رگ گیری،  جااندازی دررفتگی ها، بادکش، پانسمان تاول 
و زخم کف پا و در نهایت شرینک و دارودرمانی،  می تواند از 
این مشکالت پیشگیری کرده یا آن ها را تا حد قابل توجهی 

کاهش داده و یا به صورت صددرصدی،  معالجه نماید . 
دکتر محمودرضا فقیهی، ضمن توضیحات ارائه ش��ده 
افزود: سال های گذشته نیز خدمات طب سنتی به صورت 
پراکن��ده در ای��ام پیاده روی اربعین، انجام می ش��ده ،  ولی 
اکنون برای دومین س��ال متوالی اس��ت که مرکز پزشکی 
ح��ج و زیارت،  با هدف ارائه خدمات طب س��نتی، اقدام به 

راه اندازی پایگاه های متمرکز در مس��یر پیاده روی زائران 
حسینی نموده است که این پایگاه ها توسط کادری مجرب و 
متشکل از خانم و آقا شامل : پزشک متخصص طب سنتی،  
پرس��تار، کارشناس مامایی، و در نهایت ماساژور حرفه ای 
و امدادگر بوده که وظیفه خدمات رس��انی به این دس��ته از 
مخاطبی��ن را بر عهده دارن��د .دکتر فقیهی ضمن تاکید بر 
اینکه وجود چنین پایگاه هایی و ارائه چنین خدماتی،  راهی 
است برای ارتقای سطح کمی و کیفی طب سنتی در میان 
اقش��ار مختلف مردم  اف��زود:  مرز پذیرش در این پایگاه ها 
ک��ه از تاری��خ 17 ال��ی 27 مهر 98 ط��ی 11 روز متوالی از 
ساعت 8 صبح الی 12 شب، در دو شاهراه اصلی پیاده روی 
شهر کربال و در دو پایگاه دائم پارک متنزه الحسین علیهم 
السالم و درمانگاه هتل مالک السیاحی و یک پایگاه موقت 
در خیابان العباس عمود 1403،  راه اندازی ش��ده بود از مرز 
30000 هزار نفر گذش��ت ؛ بحمداهلل خدمات طب سنتی از 
همان دقایق ابتدایی ش��روع ب��ه کار پایگاه ها که با حضور 
متخصصین و اساتید مجرب دانشگاهی در این رشته، ارائه 
ش��د، با اس��تقبال کم نظیر یا بهتر بگوئیم بی نظیر مردم از 
زبان، نژاد، گویش، جنسیت،  ملیت هاو کشورهای مختلف 

روبرو شد .
همچنین دکتر فقیهی خاطرنش��ان کرد: امسال هزینه 
ای بالغ بر بی��ش از یکصد میلیون تومان جهت خرید دارو 
و تجهیزات پزشکی در راستای خدمات رسانی به بیماران 
در پایگاه های طب س��نتی مستقر در کربال، در نظر گرفته 
شد که با توجه به باالبودن تعداد و نوع مراجعات،  و درثانی 
اس��تقبال از این نوع خدمات از س��وی مردم، انتظار می رود 
در س��ال های بعد ما شاهد افزایش این اعداد و ارقام هم در 
مقدار تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و هم در تعداد مراجعات 

از سوی مخاطبین با فرهنگ و ملیت های مختلف باشیم.  
دکت��ر فقیه��ی در انتها خاطر نش��ان کرد: ب��ا توجه به 
بازدید های صورت گرفته از س��وی مس��ئولین و دس��ت 
اندرکاران مرکز پزش��کی و جمعیت هالل احمر باالخص 
دکتر پیروی دبیرکل جمعیت هالل احمر کش��ور،  مشاور 
دبیرکل جمعیت هالل احمر،  آقای رشیدیان رئیس سازمان 
حج و زیارت،  نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سایر 
جهادگران در عرصه خدمات رسانی پزشکی، و دیدن انواع و 
نحوه ی ارائه خدمات و همچنین استفاده از برخی از این نوع 
خدمات و همچنین مشاهده برخی از فنون صورت پذیرفته 
بر روی بیماران طریق الحسین علیهم السالم و در نهایت 
مش��اهده رضایِت مخاطبین و دیدِن نگاه مثبِت این دسته 
از بزرگواران به طب س��نتی و تاکید ب��ر ادامه دار بودن این 
نوع خدمات افزود:   ما در تالشیم تا طب سنتی،  به صورت 
علمی فراگیر،  جایگاه الزم را در میان مردم پیدا نماید چراکه 
علی رغم وجود پتانسیل باالی طب سنتی در طول سالیان 
متمادی، این علم، هنوز در میان مردم غریب بوده اما امروز 
باری دیگر، زمزمه هایی برای احیای دوباره این فعالیت در 
کنار طب جدید،آغاز ش��ده که  امیدواریم با این حرکت در 
سال های آینده، شاهد تکثیر تعداد بیشتری از این پایگاه ها 
در مسیر پیاده روی عشاق حسینی و حتی االمکان کاهش 
حداکثری مشکالت مردم باشیم ؛ امید است به لطف الهی،  
تالش شبانه روزی اعضای گروه  طب سنتی و ارادت وصف 
ناش��دنی شان نسبت به زوار حرم آل اهلل، خدمات شایسته 
ای به زائران،  عاشقان و مشتاقان حریم قدسی سقا و سید 

و ساالر شهیدان ارائه شده باشد ان شاء اهلل ...

خبرنگار - زینب هاشمي فرد

ارائه خدمات طب سنتی در کنار طب جدید، راهی بی انتها و فرصتی 
طالیی برای خدمت به زائران اربعین حسینی 

مدی��ر کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
خراسان رضوی از تشکیل انجمن حرفه ای موسسات آموزشی 

گردشگری خراسان رضوی خبرداد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل می��راث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی خراس��ان رض��وی، ابوالفضل 
مکرمی فر 18 آذرماه 1398 با اعالم این خبر افزود:  در راستای 
اج��رای ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی 
و نرخ گذاری تاسیس��ات گردش��گری و نظارت بر فعالیت آنها 
مص��وب 94/4/6 هیئت محترم وزیران و طبق ضوابط مندرج 
در دس��تورالعمل نح��وه ایج��اد و فعالی��ت انجمن های حرفه 
ای صنعت گردش��گری ایران این انجمن حرفه ای تش��کیل 

می شود.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن به منظور حفظ حق��وق و منافع 
مش��روع و قانون��ی، هم��کاری و همی��اری ب��ا وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  نیز بهبود وضع اقتصادی 
و اجتماعی، کوش��ش در باال بردن سطح آگاهی های اعضای 
انجمن حرفه ای موسس��ات آموزشی استان خراسان رضوی از 

اهداف تشکیل این انجمن حرفه ای است.
مکرمی فر اظهار کرد: هیئت موسس این انجمن حرفه ای 
تش��کیل ش��ده و به زودی اولین آگهی مربوطه نیز در روزنامه 

به چاپ خواهد رسید.
مدی��ر کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
خراس��ان رضوی یادآور شد:  تاکنون 3 تشکل حرفه ای از این 
اداره کل پروانه فعالیت دریافت کرده اند و توس��عه تش��کل ها 
در بخش های��ی مانند، هتل آپارتمان ه��ا، مهمانپذیرها، مراکز 
رفاه��ی و پذیرایی گردش��گری نیز مراحل نهایی تش��کیل را 

می گذرانند.

انجمن حرفه ای موسسات آموزشی 

گردشگری خراسان رضوی تشکیل 

می شود

صرفه جویی 750 میلیارد تومانی در سرمایه گذاری صنعت برق خراسان 
از مدیریت پیک سال 98

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خراس��ان ضمن تش��ریح اهم اقدامات مدیریت مصرف 
ب��رق در س��ال جاری، عنوان کرد: ب��ا پیش بینی به موقع، 
برنامه ری��زی و فعالیت ه��ای ص��ورت گرفت��ه در قالب 
برنامه های مدیریت مصرف ایام پیک تابس��تان سال 98، 
با توجه به برآورد انجام شده، حدود 750 میلیارد تومان در 
سرمایه گذاری های مورد نیاز توسط صنعت برق خراسان 

صرفه جویی صورت پذیرفت.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خراس��ان دکتر مهدی علومی ضمن بی��ان مطلب فوق، 
با اش��اره به ش��اخص های مدیریت مصرف در سال 98 و 
تفاوت های آن با س��ال گذش��ته تصریح کرد: با توجه به 
اهمی��ت بیش از پی��ش مدیریت مصرف ب��رق در مقطع 
زمانی فعلی، جهت اثربخشی بیشتر برنامه های مدیریت 

مصرف، نحوه اجرای برنامه های مذکور در س��ال جاری با 
تفاوت هایی همراه ش��ده و پیرو اعالم برنامه های س��ال 
ج��اری وزارت نی��رو تحت عن��وان »برنامه های 098«، 
کمیت��ه گذر از پیک 98 با همراه��ی 3 حوزه تولید، انتقال 
و توزیع با عضویت مدیران عامل ش��رکت برق منطقه ای 
خراسان، شرکت های توزیع نیروی برق مشهد، خراسان  
ش��مالی، جنوبی و رضوی و ش��رکت تولی��د نیروی برق 
خراسان در راستای اجرای کامل و با تمام توان برنامه های 
مذکور تشکیل شد و جلساتی نیز با حضور معاون وزیر نیرو 
در امور برق و مدیرعامل توانیر هر 3 هفته برگزار  ش��د که 
نتیجه این هماهنگی و کار تیمی منس��جم، گذر موفق از 
پیک بار 98 ش��بکه  برق بدون خاموشی و حصول تجارب 

جدید در اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق بود.
این مقام مسئول ش��رکت برق منطقه ای خراسان در 

ادامه با برشمردن اهم اقدامات این شرکت، قبل از ورود به 
تابستان س��ال جاری، عنوان کرد: برگزاری جلسات ویژه 
کارشناسی و توجیهی با نمایندگان صنایع بزرگ خراسان، 
رایزنی های متعددی جهت جلب مشارکت و همکاری در 
طرح های ویژه تابستانی و نهایتا همایش مدیریت مصرف 
ویژه مدیران صنایع فوق سنگین و امضای میثاق نامه برای 
همکاری در مدیریت بار ساعات پیک از جمله فعالیت های 
شاخص این شرکت اس��ت. همچنین ایجاد مرکز پایش 
آنالین مصرف مش��ترکین بزرگ با هم��کاری معاونت 
بهره ب��رداری ای��ن امکان را فراهم نم��ود که ضمن رصد 
لحظه ای مصرف مش��ترکین بزرگ و شرکت های توزیع 
نیروی برق تحت پوشش، در صورت تخطی از سقف پیک 
بار تعیین شده از سوی شرکت توانیر، بالفاصله درخواست 

کنترل بار و پیاده سازی اقدامات اصالحی انجام گردد.
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 )تحف  العقول ،  ص  469(

س��ه  ش��نبه شب گذش��ته رویداد مهمی در مش��هد رقم خورد؛ گشایش 
نخس��تین نمایشگاه فرصت های س��رمایه گذاری و اقتصاد شهری. آن هم 
در شرایط نابسامان اقتصادی این روزها و درست چند روز بعد از اعتراضات 
گس��ترده ی مردمی به دلیل افزایش نرخ بنزین که طبعا ریشه ی اقتصادی 

و معیش��تی داش��ت.
به نام فرصت های س��رمایه گذاری نمایش��گاه های متعددی در کشور 
برگزار ش��ده، اما این نمایش��گاه از فرصت های س��رمایه گذاری یک گام 
فرات��ر رفته و اقتصاد ش��هری را هدف قرار داده اس��ت. طبیعی اس��ت که 
در اقتص��اد ش��هری، تامین مالی هم در کنار فرصت های س��رمایه گذاری 

مطرح می ش��ود.
چند روزی می شود که در مشهد اتفاق مهمی در حوزه ی سرمایه گذاری 
و اقتص��اد ش��هری رق��م خورده اس��ت. برپای��ی نمایش��گاه فرصت های 
س��رمایه گذاری و اقتص��اد ش��هری که با همت ش��هرداری مش��هد برای 
نخس��تین بار برپا ش��ده و بس��یاری از س��رمایه گذاران خصوصی در کنار 
ش��هرداری مشهد، آستان قدس، اداره ی اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام 
دور هم جمع ش��ده اند. س��رمایه گذاری بخشی از این رویداد است و اقتصاد 
شهری بخشی دیگر عاملی که می تواند به توسعه ی چندجانبه ی این شهر 
کم��ک کند. جالب اینکه برخی از س��رمایه گذاران قدیمی و پیشکس��وت 
مش��هدی، تمام هم و غمشان، ساخت مسکن در  مناطق حاشیه ای و رونق 
زندگی در آنجاست؛ چیزی که تاکنون کمتر از آن شنیده ایم که شهرداری 
مش��هد در 2 س��ال گذشته نشان داده است که در تحقق این اهداف در کنار 

س��رمایه گذاران بوده و از آن ها حمایت کرده اس��ت.  
سرمایه های حوزه شهری می تواند کشور را از رکود خارج 

کن�د
مش��هد به لحاظ رش��د اقتصادی رتبه یک را نس��بت به کالنشهرهای 
کش��ور دارد، مزیت اصلی ش��هر مش��هد در رش��د اقتصادی، زائران بارگاه 
حضرت رضا)ع( اس��ت و گلوگاه ش��اخص اقتصادی تقویت مراکز اقامتی 

اس��ت.
محمدرض��ا کالئی، ش��هردار مش��هد درحاش��یه بازدید از نمایش��گاه 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری و اقتصاد ش��هری؛  عن��وان کرد:با توجه به 
بازدیده��ای زیادی که در نمایش��گاه های مختلف فرصت های س��رمایه 
گذاری داشتم این نمایشگاه بسیار موفق است و به دور از تشریفات تالش 

دارد تا دس��تاوردهای اقتصادی مش��هد را به س��رمایه گذاران ارائه دهد.
وی با اش��اره به اینکه ش��رکت های خصوصی و دولت��ی زیادی در این 
نمایش��گاه ش��رکت کرده اند، افزود: نتیجه برگزاری این نمایشگاه و جذب 

س��رمایه گذار، رش��د دو درصدی اقتصادی ش��هر مش��هد اس��ت.
کالئی با بیان اینکه س��طح سودآوری مش��هد بسیار متفاوت تر از سایر 
کالنشهرها است، تاکید کرد: کالنشهر مشهد به شدت در حال طی کردن 

گام های پایدارس��ازی اقتصادی اس��ت.
وی ادامه داد: ش��فافیت در س��ودآوری اقتصادی برای سرمایه گذاران 

می تواند کند بودن فرآیند س��رمایه گذاری را حل کند.
شهردار مش��هد با بیان اینکه سرمایه های حوزه شهری می تواند کشور 
را از رکود خارج کند، گفت: اگر رش��د اقتصادی کش��ور منفی باش��د، رش��د 
اقتصادی مشهد مثبت است و امیدواریم در سال آینده شاهد رشد دورقمی 
اقتصاد مش��هد باشیم و می توانیم با س��رمایه گذاری در بخش ساختمان و 

خدمات نقش پیش��ران را داش��ته باش��یم.

وی یادآور ش��د: با تش��کیل سبد امن برای س��رمایه گذاران بنا داریم در 
کارخانه های نوآوری و کارهای نوین و اس��تارت آپی را راه اندازی کنیم.

کالئی با اش��اره به اینکه مش��هد به لحاظ رش��د اقتصادی رتبه یک را 
نس��بت به کالنشهرهای کشور دارد، عنوان کرد: مزیت اصلی شهر مشهد 
در رش��د اقتصادی، زائران بارگاه حضرت رضا)ع( اس��ت و گلوگاه شاخص 

اقتصادی تقویت مراکز اقامتی اس��ت.
ش��ایان ذکراست نخس��تین نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گذاری 
واقتصادش��هری از12ت��ا16آذر درمحل نمایش��گاه بین المللی مش��هد با 
حضور فعاالن بخش خصوصی، دس��تگاه های حاکمیتی، نهادهای پولی و 

بانکی، ش��رکت های تامین س��رمایه و... برگزارش��د.
تعری�ف الگ�وی جدید از همگرای�ی س�ایر ذینفعان برای 

افزایش رش�د اقتصادی و اش�تغال در ش�هر مش�هد
دبیر اجرایی اولین نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گ��ذاری و اقتصاد 
شهری گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه تعریف الگوی جدید از همگرایی 

س��ایر ذینفعان برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در  شهر مش��هد بود.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی ش��هرداری مش��هد، س��ید 
کم��ال ضیائی در حاش��یه نمایش��گاه گف��ت: تقریبا از چندماه گذش��ته و 
حس��ب دستور شهردار مشهد، مقرر ش��د معاونت اقتصادی در کنار تمامی 
فعالیت هایی که در حوزه های س��رمایه گذاری، تعریف فرصت های جدید 
و ارتباط با س��رمایه گذاران در اقصی نقاط کش��ور شروع کرده بود، در یک 
رویداد و  گردهمایی چند روزه، فضایی را برای گفتگو و تعامل هر چه بیشتر 

میان ذینفعان اقتصاد ش��هر برقرار کند.
وی افزود: با وقت بس��یار کم وفش��رده ای که در اختیار داش��تیم س��عی 
کردی��م بتوانیم تمام��ی نهادها و ذینفعان را در کن��ار یکدیگر قرار دهیم و 
از طرفی از س��مت نهادهای مختلف و س��رمایه گذاران خوشبختانه اقبال 

خوبی برای این نمایش��گاه وجود داش��ت.
مدی��ر رواب��ط عمومی معاون��ت اقتصادی ش��هرداری مش��هد افزود: 
همانگونه که ش��هردار مشهد در نمایشگاه اعالم کرد، باهدف گذاری هایی 
که در زمینه جذب س��رمایه گذار ش��ده است شاهد رشد اقتصادی دو رقمی 
در س��ال جاری و آینده خواهیم بود و  می خواهیم مش��هد متمایزترین شهر 
کش��ور در حوزه اقتصادی باشد.ضیایی با اش��اره به سخنان رئیس شورای 
اسالمی شهر مشهد در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: تجربه دوساله 
ش��ورای پنجم ش��هر مشهد ثابت کرده که آنچه برای توسعه شهر ضروری 
اس��ت، با تکیه بر مدیران با انگیزه ای که مش��غول خدمت هس��تند، محقق 
خواهد ش��د؛ مدیرانی که اختیارات الزم برای توسعه شهر و سرمایه گذاری 

و اس��تفاده از منابع مالی را به آنها دادیم و امروز ش��اهد ثمرات آن هس��تیم.
دبیر اجرائی اولین نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گ��ذاری و اقتصاد 
شهری مشهد با قدردانی از حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در 
بازدید از نمایشگاه به اظهارات وی اشاره ای داشت که از خوبی های موجود 
در ش��هر مشهد، تعامل دستگاه ها و مسووالن اس��ت که این همکاری ها، 
در این نمایش��گاه مش��هود اس��ت، این مهم ارائه خدمات بهتر به زائران و 

مجاوران را میس��ر میس��ازد.
ضیای��ی با اعالم این مطلب که در طول 5 روز برگزاری این نمایش��گاه 
چندین تفاهم نامه و قرارداد منعقد ش��د، افزود: ش��هرداری مش��هد در این 
نمایش��گاه اقدام به ابالغ و انعقاد 8670 میلیارد تومان تفاهم نامه و قرارداد 
در حوزه های تامین مالی و س��رمایه گذاری نموده است. همچنین قرارداد 
راه اندازی اولین اتوبوس برقی میان ش��هرداری مش��هد و ش��رکت مپنا در 

این نمایش��گاه منعقد ش��د. 
مدیر روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفت:خوشبختانه 
همکاران در حوزه بانکی اس��تان نهایت هم��کاری را دارند اما زمانی که از 
مرکز و پایتخت مدیران ارش��د کش��وری در نمایشگاه حضور پیدا می کنند 
اگ��ر بنا به تصمیم گیری در جلس��اتی باش��د این فرآین��د تصمیم گیری در 
نمایش��گاه با سرعت بیش��تری محقق خواهد شد تا سرمایه گذاران بتوانند 
جمع بندی راحت تری در خصوص همکاری با سیستم بانکی داشته باشند.
ضیایی ادامه داد: موسسات تامین سرمایه، لیزینگ ها و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور پر رنگی داشتند و این هدف اولیه 
بود که بناش��د به عنوان  پازل هایی در کنار هم قراربگیرند تا مفهوم توس��عه 
و رونق اقتصادی در ش��هر ایجاد و عملیاتی ش��ود که این امر تاحدود زیادی 

در این نمایش��گاه محقق ش��د.
مدی��ر روابط عمومی معاونت اقتصادی ش��هرداری مش��هد تاکید کرد: 
ش��ورای پنجم شهر مش��هد با شعار"مش��هد؛ ش��هر امید و زندگی "برای 
ش��هروندان ش��روع به کار کرده بنابر این عبارت راهبردی که مش��هد باید 
ش��هری باش��د که به معنای جامع به عنوان ش��هر قابل زیس��ت و زندگی 
موردتوجه قرارگرفته و شهرداری حتی اگر جاهایی هم وظیفه ای بر عهده 
اش نباش��د خودش را مکلف می داند تا از تمامی وجوه و ابعاد مختلف ورود 

پیدا کند تا تس��ریع در رونق اقتصاد ش��هر محقق ش��ود.
دبیر اجرائی اولین نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گ��ذاری و اقتصاد 
ش��هری گفت: در بودجه س��ال 97 در برخی حوزه ها ک��ه بحث عوارض و 
درآمدی بود تا بیش از 130 درصد تحقق بودجه داش��تیم که این امر نش��ان 
از حس تعلق و رضایت ش��هروندان دارد زیرا عوارض خود را بیشتر از پیش 
بینی های صورت گرفته پرداخت کرده اند و این حس تعلق برای مجموعه 

مدیریت ش��هری بس��یار ارزش��مند اس��ت.
ضیائی در خصوص فعالیت های معاونت اقتصادی ش��هرداری مش��هد 
در طول برگزاری نمایش��گاه گفت:در غرفه معاونت اقتصادی که در قالب 
پاویون در نمایشگاه حضور داشت سعی کردیم حدود 100 فرصت سرمایه 
گذاری به روز شده در حوزه شهری با کاربری های متنوع مانند ساختمانی، 
گردش��گری، انرژی های تجدیدپذیر و... را در قالب بس��ته جامع و کامل به 
ش��هروندان و س��رمایه گذاران معرفی کنیم و ق��درت انتخاب را برای آنها 

افزای��ش دهی��م. 
وی افزود: س��عی کردیم در نمایشگاه روزانه دو پنل و نشست تخصصی 
در حوزه های اقتصاد ش��هری مانند مولدسازی دارائی ها، روش های نوین 
تامین مالی،  تاریخ شفاهی شهر سرمایه گذاری خارجی و زمین و ساختمان 
برگزار کنیم. در این پنل ها اساتید مطرحی از تهران و مشهدحضور داشتند 
ک��ه باعث تبادل تجربیات و نظرات ارزش��مندی ش��د و افرادی که در این 

نشس��ت ها حضور داش��تند نیز بهره خوبی بردند.
وی با اش��اره به تحقق اهداف برگزاری نمایشگاه گفت:در روز دوم این 
نمایش��گاه اتفاق ویژه ای را داش��تیم که برای اولین بار در کشور رقم خورد 
و آن حضور همزمان هیات 28 نفره س��فیران و سرکنس��ول های ایران بود 
که به تازگی منصوب ش��ده و در ماه آتی عازم محل ماموریت خود هس��تند. 
بعضی از این س��فرا در کشورهای همسایه قرار است مستقر شوند که برای 
مشهد اهمیت ویژه ای داشته و طی بازدید از نمایشگاه در جریان ظرفیت ها 
و فرصت های س��رمایه گذاری مش��هد قرار گرفتند که امیدواریم بتوانیم از 
ظرفیت این عزیزان در محل خدمتش��ان برای رونق هر چه بیش��تر اقتصاد 
مشهد اس��تفاده کنیم. همچنین اجالس روسای س��ازمان های اقتصادی 
و س��رمایه گذاری کالن ش��هرهای کش��ور و بازدید از نمایش��گاه و برخی 
پروژه های س��رمایه گذاری مش��هد از دیگر اتفاقات این رویداد به حساب 

می آی��د. 
ضیائی اظهار داش��ت: یکی دیگر از اتفاقات خوب این نمایش��گاه انعقاد  
قراردادهای داخلی بین نهاد های مختلف و س��رمایه گذاران بود که در یک 
مورد آن برای 300 نفر به مدت س��ه س��ال اش��تغال ایجاد ش��د که این امر 

بیانگر موفقیت و بازدهی نمایش��گاه اس��ت.
دبیر اجرائی اولین نمایش��گاه فرصت های س��رمایه گ��ذاری و اقتصاد 
شهری مشهد در پایان اظهار داشت: با استعانت از حضرت رضا علیه السالم 
س��عی خواهیم کرد دومین نمایش��گاه را در گستره ملی برگزار کرده تا سایر 
کالن شهرها نیز بتوانند در این نمایشگاه فرصت ها و ظرفیت های سرمایه 

گذاری خود را با س��رمایه گذاران و س��ایر مخاطبان به اش��تراک بگذارند.

شهردار مشهد در نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري و اقتصاد شهري: 

ارائه دستاوردهاي اقتصادي به سرمایه گذاران


