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آیتا...علمالهدیدرخطبههاینمازجمعهمشهد:

«علی کریمی قدوسی»
سرپرست موقت شرکت پدیده شد
«علی کریمی قدوسـی» به عنوان سرپرسـت موقت
شـرکتهای گـروه پدیـده انتخـاب شـد .پایـگاه
اطلاع رسـانی اسـتانداری خراسـان رضـوی صبح
پنـج شـنبه بـا انتشـار خبـری کوتـاه اعلام کـرد:
رئیـس سـتاد تدبیـر خراسـان رضـوی در راسـتای
اجـرای مصوبـه سـتاد تدبیـر اسـتان ،در حکمـی
علی کریمی قدوسـی را به عنوان سرپرسـت موقت
شـرکتهای گـروه پدیـده تا زمـان برگـزاری مجمع
عمومـی این شـرکت منصوب کـرد .روابـط عمومی
شـرکت پدیده نیز در خبـر معرفی سرپرسـت موقت
ایـن شـرکت نوشـت :کریمـی قدوسـی ،یکـی از
مدیـران باسـابقه و پرتلاش اسـت کـه در کارنامـه
فعالیـت هایـش ،میتـوان بـه فرمانـداری مشـهد،
معاونـت برنامـه ریـزی و اقتصـادی اسـتانداری
خراسـان بـزرگ ،معاونت برنامـه ریـزی و اقتصادی
اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان ،قائـم مقامـی
تولیـت آسـتان قـدس ،عضویـت در هیئـت امنـای
آسـتان قـدس و مدیـر عاملـی بنیـاد فرهنگـی و
اجتماعـی مهـر اشـاره کـرد .وی همچنیـن مدیـر
عامـل و نایـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت توسـعه
عمـران سـپهر هشـتم اسـت کـه بـا تصمیـم سـتاد
تدبیـر اسـتانداری خراسـان رضـوی بـه عنـوان
سرپرسـت گـروه شـرکتهای پدیـده انتخاب شـده
اسـت و کارخود را آغـاز میکنـد .پس از درگذشـت
دکتـر ابوالفضـل انتظـاری ،مدیـر عامـل سـابق
گـروه شـرکتهای پدیـده در تیرمـاه امسـال ،ایـن
مجموعه توسـط رئیس هیئـت مدیره اداره میشـد
کـه هـم اکنـون بـا معرفـی سرپرسـت ،امـور اجرایی
از جملـه فراینـد اجـرای حکـم و برگـزاری مجمع به
وی سـپرده شد»  .
•جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی
سهام ،در خصوص تعهدنامه ها

روابط عمومی شرکت پدیده همچنین با انتشار خبر
برگزاری جلســه هیئت مدیره موسســه پشــتیبانی
سهام این شــرکت در روز چهارشــنبه اعالم کرد :با
هدف تنویر افکار عمومی در خصوص متن اطالعیه
صادر شــده از ســوی دادگستری خراســان رضوی
مقرر شــد ،اطالعــات موضوع بــه صــورت کامل و
جامــع احصا و ابعــاد موضوع شناســایی شــود تا بر
اساس جمع بندی موضوع ،فرایند اجرایی دستور
دادگســتری مندرج در اطالعیه مربــوط به منظور
طی فرایند اجرایــی حکم در ایــن خصوص صورت
گیرد .همچنین در این جلسه موضوع وروداحتمالی
ســرمایه گذار مطرح و مقرر شــد روشهــای متنوع
ورود و آثــار هرکــدام از روشهــا بــه منظــور فراهم
سازی بستر الزم برای امکان تصمیم گیری احصا
و گزارش آن منعکس شود .براســاس این گزارش،
موضوع پرداخت مالیات در نقل و انتقال ســهام نیز
در جلسه مطرح و مقرر شد به منظور پرداخت مالیات
نقل و انتقال سهام ،گزارش روند جاری و تصمیمات
آتی به هیئت مدیره منعکس شود.

مردمنذوراتخود رابهموکبهای اربعین برسانند

•تردید و تشکیکها درباره حضرت رقیه(س) غلط است

نمازجمعه

مسعودحمیدی

امامجمعه مشــهد بابیان این که بهترین مورد مصــرف نذورات،
اطعام راهپیمایان اربعین حسینی اســت ،افزود :کسانی که نذر
غذا و اطعام دارند آن را از طریق ستاد بازسازی عتبات به موکبها
برســانند .به گزارش خراســان رضوی،آیت ا ...علــم الهدی روز
گذشــته در خطبه دوم نماز جمعه مشــهد با گرامی داشت هفته
نیروی انتظامی گفت :نیروی انتظامی بزرگترین محور قدرتی
اســت که از نظــر اتــکا ،مــردم در جریان مختلــف زندگــی اعم از
مسائل امنیتی یا دیگر گرفتاریها به این محور اقتدار نظام اولین
دسترسی را دارند و اینیک نقطه امید برای همه افراد است.
•قدردان زحمات نیروی انتظامی هستیم

امامجمعه مشــهد افــزود :حضــور عزیــزان خدمت گــزار نیروی
انتظامی پیش روی مردم و حرکــت خودروهای نیروی انتظامی
در خیابانهــا در حقیقــت برای مــردم مــا آرامشبخش اســت،
هنگامیکــه افــراد و خانوادههــا نیمــه شــب در خانه خودشــان
آرمیدهاند و از داخل ســاختمان چراغهای گــردان خودروهای
نیرویانتظامیرامیبینند،خوابراحتوآرامیخواهندداشت.
اینها برکاتی اســت که خداوند متعال بــرای این نیروی خدمت
گزار قرار داده اســت که هم عزیزان نیروی انتظامی باید قدردان
این نعمت باشند و هم ما مردم باید شکرگزار این میزان اثرگذاری
نیروی انتظامی باشیم و آن را تقدیر کنیم .وی با اشاره به همزمان
شدن هفته نیروی انتظامی با سالروز دفاع مقدس گفت :تقارن
این دو به این معناســت که نمایهای از ایثارگــری دفاع مقدس را
که مردم در یاد دارند ،باید در ســیمای خدمــات نیروی انتظامی
مشاهدهکنند.امامجمعهمشهدافزود:همهجارسماستسالروز
پایان جنــگ را جشــن میگیرند ،چراکــه جنگ ویرانگر اســت و
برای مردم تلخ ،خرابی و خســارت و کشــتار و انهــدام دارد وقتی

جنگ تمام شد آن را جشــن میگیرند که از این خسارت ،ویرانی
و کشتار و قصه درد و داغ نجات پیدا کردهاند .اما در نظام مقدس
ما سالروز پایان دفاع وجنگ جشن گرفته نمیشود ،سالروز آغاز
جنگ را گرامی میداریم و جشن میگیریم و دلیل اش این است
که دفاع مقدس بنیان عظیم ســازندگی و عزت برای نســلهای
ماســت و دفاع مقدس برای ما یک نقطه ســرآغاز و نقطه آموزش
مقاومت و عزت برای نسلهای بعدی مابعد از جنگ است و امروز
بعدازسهنسلازانقالباسالمیماتابلویشفافیراازرزمندگان
میبینیمکهشهیدحججیبرایدفاعازحریماهلبیت(ع)ظهور
پیدامیکند.ایننسخهجامعوکاملیازرزمندههشتسالدفاع
مقدس اســت یعنی دفاع مقدس برای ما یک نقطه سرآغاز و یک
نقطه باالی آموزشی و راهبردی مقاومت و عزت بود.
وی به کارکنان نیــروی انتظامــی گفت :مردم وقتی ســالروز
دفاع مقدس را پشت سر میگذارند ،میخواهند نمایه رزمنده
راهبرد ساز هشــت ســال دفاع مقدس را در از خودگذشتگی
شما ایثارگ ِر نیروی انتظامی ببینند ،چراکه شما وارث هشت
ســال دفاع مقدس هســتید .بنابراین باید شــما عزیــزان این
موضوع را در عرصــه مســئولیت کاری خود احســاس کنید و
مردم نیز باید به شما با همین چشم نگاه کنند.

استاندارمطرحکرد:

تاثیر جمعآوری معتادان متجاهر در کاهش آمار سرقتها

استاندار خراسان رضوی گفت :با جمعآوری
معتادانمتجاهر،بخشزیادیازسرقتهای
اســتان کاهش پیدا خواهد کرد .بــه گزارش
روابــط عمومــی اســتانداری ،علیرضــا رزم
حسینیدردیدارباناصراصالنیمعاونرئیس
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر راهاندازی
هرچهسریعترمرکزنگهداریمعتادانمتجاهر
تاکید کــرد و گفــت :ثمــرات این مرکــز برای
استان و کشــور باقی خواهد ماند .شایان ذکر
اســت ،در این دیــدار بنا بر این شــد کــه مرکز
ماده  16برای نگهداری معتادان متجاهر در
اســتان راهاندازی شــود که در آینده نزدیک،
تفاهم نامهای در این خصوص به امضا خواهد
رسید.استاندارهمچنیندرنشستمشترک
بااعضایهیئترئیسهدانشگاهعلومپزشکی
مشــهد با تاکید بر این که در صــورت افزایش
ضریب مطالبه گــری در جامعه ،آســیبهای
اجتماعــی و امنیتی کاهش مییابــد ،گفت:

در اســتان به دنبال این هســتیم کــه مطالبه
گری اجتماعی در مسیر قانونی خود افزایش
پیدا کند .وی تصریح کرد :اگــر اعتراضات به
حق ،مدیریــت و مطالبــات عمومی از مســیر
قانونــی پیگیری شــود ،میتواند بــه فرصتی
برایرفعنقاطضعفدرعملکرددستگاههای
اجرایی تبدیل شــود .اســتاندار ادامــه داد :با
آن کــه میــزان فراخوانها حــدود  38درصد
افزایش داشــته اما تجمعهای برگزار شده در
استان 40درصد کاهش یافته است بنابراین
بایدبامعترضانگفتوگووشرایطرابرایرفع
مشکالتآنهافراهمکنیم.رزمحسینیادامه
داد :با هدف تســهیل ارائه خدمات درمانی با
کیفیتتربهمردم،درخواستهایمطرحشده
از سوی هیئت رئیســه دانشگاه علوم پزشکی
مشهددرخصوصسرانهدرمانیزائر،افزایش
تختهای بیمارســتانی و وصول مطالبات از
بیمههاراپیگیریخواهیمکرد.

آیــت ا ...علــم الهــدی گفــت :مــا خوشــبختانه پیــرو مکتبی
هســتیم که ســرتاپای این مکتب طــی بیش از  1400ســال
سرشــار از راهبرد مقاومت اســت و در طلیعه همــه آنها قیام
سیدالشهدا(ع) است .امروز (روز گذشته) روز شهادت حضرت
رقیه(س) است .برخی در گوشه و کنار حرفهایی میزنند و
تردیدهایی مطرح میکنند که امام حسین(ع) اص ً
ال دختری
به نام رقیه(س) داشته است یا خیر ،این تردیدها و تشکیکها
غلــط و بیجاســت .وی در ادامــه با اشــاره به شــجره حضرت
رقیه(س) و مصیبتهای وارد شــده بر ایشــان در دوران قیام
عاشــورا و دوران اســارت بعــد از شــهادت سیدالشــهدا(ع) و
نحوه به شــهادت رســیدن حضرت رقیه(س) گفت :مقاومت
اهلبیــت(ع) تا جایی بــوده که امــروز ما بعد از  1400ســال
دنبالــهروی آنهــا هســتیم و ایــن قضایــای باعظمــت باعــث
راهاندازی اربعین اینچنینی شده است.
•باید به موکبها کمک کرد

امامجمعه مشهد با اشاره به راهپیمایی اربعین امسال گفت:
امســال با توجه به تســهیالت بیشــتری که فراهمشده است،
عزیزان جــوان ما مخصوص ًا ســعی کننــد در ایــن راهپیمایی
اربعین حتم ًا شــرکت کنند و چون جمعیت هم امســال بیش
از هرســال خواهد بود ،موکبهایی که برای پذیرایی رفتهاند
قدرت و امکان پذیرایی از این جمعیت زیاد را ندارند بنابراین
باید به این موکبها کمک کــرد .آیت ا ...علــم الهدی افزود:
برادران و خواهرانی که نذر امام حسین(ع) دارند و نذر غذا و
اطعام برای آخر ماه صفر و اربعین دارند بهترین مورد مصرف
این نذورات این است که از طریق ستاد بازسازی عتبات به این
موکبها برسانند .ما با مسئول ستاد بازسازی عتبات صحبت
کردیم و قرار شده مواکبی که مجوز گرفتهاند و  89موکب آن
مربوط به استان است این نذورات را تحویل بگیرند.

معاونخدماتشهریشهرداریمشهداعالمکرد:

صرفه جویی 130میلیاردی با اجرای پروژه جداسازی آب شرب

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری مشـهد
گفت :با اجرای پروژه جداسـازی آب شـرب
از آب خـام ،بخش زیـادی از آبیـاری تانکری
حذف خواهد شـد کـه حـدود  130میلیارد
ریـال صرفـه جویـی سـاالنه در هزینههـای
جـاری را بـه دنبـال خواهـد داشـت .بـه
گـزارش روابـط عمومـی معاونـت خدمـات
شـهری شـهرداری مشـهد ،مهـدی یعقوبـی
اظهار کرد :طبق برنامـه ریزیهای صورت
گرفتـه از ابتـدای سـال  ۹۸توسـعه هرچـه
سـریعتر ایـن پـروژه در دسـتور کار قـرار
گرفـت و تلاش میشـود تـا پایـان امسـال
پیشـرفت فیزیکی این پروژه کالن و منحصر
بـه فـرد بـه  57درصـد برسـد .بـا توجـه بـه
تخصیـص اعتبـار  ۲۲۰میلیـارد تومانـی،
ایـن پـروژه تـا پایـان سـال  ۹۹بـه  ۷۰درصد
پیشـرفت فیزیکـی خواهـد رسـید .حاجیان
شـهری رئیـس کمیسـیون خدماتشـهری

و محیـط زیسـت شـورای شـهر مشـهد نیـز
در بازدیـد از پروژ ههـای جداسـازی آب
خـام و تصفیهخانههـای محلـی گفـت :از
حـدود  11سـال گذشـته تاکنـون بـرای
پروژه جداسـازی آب شـرب از آب خـام35 ،
میلیاردتومـان اعتبـار صـرف شـده و شـاهد
حـدود  35درصـد پیشـرفت فیزیکـی نیـز
هسـتیم .

کاش شـهرداری و اتوبوسـرانی ،تمامـی
ایسـتگاههای اتوبوس شـهر را مجهـز به سـایه بان و
صندلی کنند.
بولـوار فکـوری  ،23سـرباالیی تنـد و شـیب
زیادی دارد .دیـروز چند خانم سـن بـاال را دیدم که
نفـس نفـس میزدنـد و گلـه منـد بودنـد از ایـن کـه
چرا نیمکتی در این خیابان نصب نشده؟
حدود دو هفته اسـت که کوچه سـخاوت ،30
روبه روی منـازل مسـکونی را حفر و بعد بـا خاک و
سنگریزه پر کردهاند .متاسـفانه وجود این گودال
خاکـی و پـر از سـنگریزه باعـث بـه وجـود آمـدن
مشـکالت زیـادی شـده اسـت .از کارکنـان
شهرداری تقاضای رفع این مشکل را داریم.
چنـد وقـت قبـل آسـفالت الهیـه ،روبـه روی
شـهرداری منطقـه ۱۲را بـرای ایجـاد یـک کانـال
کنده بودنـد اما ترمیم اش به درسـتی ،همسـطح با
آسـفالت قبلـی خیابـان در نیامـده اسـت.ای کاش
کار را درست انجــام دهید.

اتوبوسرانی

یکـی از دوربرگردانهـای حرم مطهـر واقع در
بسـت شـیخ نـواب ،در ابتـدای نـواب صفـوی خـط
اتوبـوس نـدارد .لطفـا یـک خـط واحـد بگذاریـد تـا
مردم شـهرک شـیرین بتوانند راحت به حرم مطهر
مشرف شوند.
خـط  ۴۲مسـیر الهیـه بـه میـدان فلسـطین،
بسـیار بـی نظـم اسـت و همیشـه مسـافران در
ایسـتگا هها سـرگردان هسـتند .اصلا سـاعت و
زمان مشـخصی برای تردد نـدارد .بیشـتر مواقع تا
نیم ساعت باید منتظر اتوبوس باشیم.

شهرستانها

از شهرداری تربتجام درخواست دارم هر چه
سریعتربهوضعیتنظافتکوچههاوخیابانهایشهر
کههمیشهپرازپالستیکوزبالهاست،رسیدگیکند.
متاسفانهسطلزبالهکافیدراینشهروجودندارد.
وضعیتآسفالتخیابانهایگلشهربعدازاجرای
طرح فاضالب ،خراب است .کاش شهرداری منطقه
برایبهسازیوترمیماشاقدامکند.
بهرغم این که چند روز از شروع سال تحصیلی
میگذرد،بچههایمدارسسبزوارهنوزمعلمندارند.
خواهشمندمدراینبارهگزارشیتهیهشود.
در خصوص گزارشی که درباره جاده نیشابور به
مشهدمنتشرکردهبودید،بایدعرضکنمعلتاصلی
سوانحاینمسیر،فقطوجودشرایــطحادثهخیرنیست
بلکهسرعتغیرمجازرانندگانهمهست.منخودم
چندسالاستکهباخودرویپرایددراینمسیرتردد
میکنموبارهاشاهدبروزحوادثبهعلتبیاحتیاطی
رانندهبودهام.

