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فروتنى رفعت مى بخشد ،تكبر پست مى گرداند.

امام علي (ع):

مظفري ،پرستار نمونه:

اوقات شرعي
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به زن و پرستار بودنم افتخار ميكنم

اذان ظهر12:13:
اذان مغرب17:32:

مهري كهن روز
اشاره
هرساله سالروز والدت حضرت زينب (س)
قهرمان كربال و پيامآور خون شهيدان
در كشورمان گرامي داشته ميشود و از
پرستاران نمونه تجليل به عمل ميآيد.
زينبي كه پرستار پرستوهاي مهاجر و
مجروح كربال بودند .به همين مناسبت
توگويي ترتيب داديم با سركار خانم
گف 
زهرا مظفري كه متولد  1347بهشهر است و سالهاست در ساري
زندگي ميكند و به عنوان پرستار نمونه معرفي شده است .آنچه
در پي ميآيد گفتوشنود خبرنگار ما با وي ميباشد.
خانم مظفري از خودتان بگوييد.
من در خانوادهاي مذهبي متولد شدم و  6فرزند هستيم ،چهار
دختر و دو پسر كه من سومين فرزند خانواده هستم .در دوران
دانشآموزي بچه درسخوان و داراي پشتكار بودم .با گرفتن ديپلم
به دانشگاه راه پيدا كردم و در رشته پرستاري در دانشگاه تهران
ادامه تحصيل دادم پس از اخذ مدرك كارداني مجددا در رشته
كارشناسي پرستاري ادامه تحصيل دادم ،در همان سال در تربيت
معلم هم قبول شده بودم اما پرستاري را انتخاب كردم.
در سال  1372فارغالتحصيل شدم و  1373ازدواج كردم و حاصل
اين ازدواج سه فرزند ،دو دختر و يك پسر ميباشد كه پسرم
دانشجوي دندانپزشكي و دخترم دانشجوي پزشكي است و فرزند
سوم محصل است.
در طول سالهاي خدمتم در حوزه پرستاري همواره در حال
مطالعه و كسب علوم بودم و پرستاري هستم كه هميشه به علم
روز آشنايي دارم و با يافتههاي علمي كار ميكنم و دوست ندارم
فقط يك سري مسائل يكنواخت و تكراري را دنبال كنم .در طول
 29سال خدمت تجربيات و مهارت زيادي كسب كردم و در بخشهاي
مختلف بيمارستان فعاليت كردم.
از ديد شما يك پرستار خوب بايد داراي چه ويژگيهايي
باشد؟
اول بايد داراي شخصيت مستقل باشد و مسئوليتپذير .چون خانم
حضرت زينب (س) داراي شخصيت مستقل بود .كسي كه اين حرفه
را انتخاب ميكند بايد با تمام وجود مسئوليتپذير باشد و نسبت
به بيماران خود تعهد داشته باشد و در همه زمينهها الگو باشد .در
خانه همسر و مادري مهربان ،در محل كار انساني متعهد و در جامعه
فردي مسئوليتپذير باشد .چون الگو گرفته از قهرمان كربال است.
زني كه با تمام مصيبتها و مشكالتي كه برايش فراهم شد چون
كوه استوار ايستاد و رسالت خود را كه رساندن پيام سرخ كربال بود
به گوش نسلها و عصرها رساند .من به عنوان يك پرستار وقتي به
سيماي تمامقد اين بانو كه در تاريخ چون خورشيد ميدرخشد نگاه
ميكنم به زن بودن و پرستار بودنم افتخار ميكنم .سعي ميكنم
در مسير اين بانو گام بردارم با بيماران بداخالق مدارا ميكنم و
كار تيمار كردن آنان را با چاشني لبخند انجام ميدهم .زيرا بيمار
هم يكي از مخلوقات خداوند است ،داراي خانواده است بايد براي
او احترام قائل شد .بخشي از بازگشت سالمتي بيمار ،بستگي به
نحوه برخورد اطرافيان با بيمار دارد كه چگونه به او روحيه بدهند.
اگر با مهرباني و لبخند و خوشرويي باشد براساس تجربيات كسب
شده بيمار زودتر از آنكه فكرش را بكند از تخت بيمارستان پايين
خواهد آمد .اين رسالت بزرگ بر عهده پرستار است.
در بسياري از آيات قرآن كريم به ما دستور داده شد كه با همنوع
خود چگونه رفتار كنيم .عالمه طباطبايي  70سال عبادت و تالش
علمي را معادل با يك شب پرستاري ميدانست.

دو شنبه 97/10/24

تهران

اصفهان

مشهد

قم

6

11

13

8

6

1

-2

0

-2

-3

اذان صبح5:45 :
طلوع آفتاب7:14 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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عضو هيئت علمي دانشگاه تهران:

خطر شکلگيري جريان ستيز با عفاف در کشور جدي است

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت :در جامعه اسالمي
خودمان يا در سطح جهاني با جرياني تحت عنوان «ستيز
با عفاف» روبهرو هستيم ،دشمن با عفاف به ستيز برخاسته
و عفتزدايي را در دستور کار جدي خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري فارس ،حجتاالسالموالمسلمين
علي راد عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در نشست
رئيس دانشگاه پيام نور:

ادغام دانشگاه پيام نور
و فني حرفه اي
مطرح نيست

علمي کرسي ترويجي «فقه عفاف ،حلقه مفقوده در
تبويب فقه» که به همت نمايندگي قم بنياد پژوهشهاي
اسالمي آستان قدس رضوي ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و با حضور عضو شوراي عالي حوزههاي علميه ،استاد
برجسته فقه حوزه علميه قم و نجف اشرف ،همچنين
جمعي از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه برگزار
شد ،اظهار داشت :مسئله عفاف جنسي يکي از معقوالت
بين اخالق و فقه است که نه ميتوان گفت صد درصد
اخالقي و نه فقهي صرف است و مانند مرزي ميان
فقه و اخالق عمل ميکند.وي افزود :از بيان آيتاهلل
سيد منذرحکيم ميخواهم بهره بگيرم که بعد از
 ۴۰سال ،نه بعد از  ۱۴۰۰سال که از ظهور اسالم عزيز
ميگذرد ،هنوز ميان اين مسئله که عفاف موضوعي
فقهي يا اخالقي است ،اختالف داريم.

در قالب قصهاي مستند؛

سرداران شهيد لشکر « ۴۱ثاراهلل» روي صحنه ميآيند
کوروش زارعي قصد دارد اثري را با قصه اي مستند
درباره سرداران شهيد لشکر « ۴۱ثاراهلل» روي صحنه
ببرد.کوروش زارعي کارگردان تئاتر و رئيس مرکز
هنرهاي نمايشي حوزه هنري سازمان تبليغات
اسالمي درباره جديدترين فعاليت خود در عرصه
کارگرداني تئاتر ،به خبرنگار مهر گفت :مرتضي شاه
کرم در حال نگارش نمايشنامه اي است که تا اواسط
هفته جاري به پايان مي رسد .اين نمايش با موضوع
سرداران شهيد توليد و اجرا خواهد شد.وي اظهار
کرد :هنوز نامي قطعي براي اين نمايش انتخاب نشده
است ولي داراي قصه اي مستند است و به سرداران
شهيد لشکر « ۴۱ثاراهلل» مي پردازد؛ سرداراني که در
عمليات هاي مهمي چون والفجر  ،۸کربالي  ۴و ۵
تأثيرگذار بودند .در واقع روي صحنه و با قصه اي

رئيس دانشگاه پيام نور گفت :بحث ادغام دانشگاه پيام نور و دانشگاه فني
حرفه اي مطرح نيست بلکه شايد ادغام واحدهاي کوچکتر در بزرگتر مطرح
باشد.به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا زماني در حاشيه امضاي تفاهم نامه
با کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران درباره برنامه هاي فرهنگي
اين دانشگاه گفت :دانشگاه پيام نور در مباحث فرهنگي به شدت فعال است.
دو هزار و  ۱۰۰انجمن علمي دانشجويي در سراسر کشور دارد ۱۳۰۰ ،کانون

مستند شاهد حضور اين سرداران شهيد ،زندگي و
رشادت هاي آنها خواهيم بود.زارعي درباره زمان اجراي
اين اثر نمايشي ،بيان کرد :اين نمايش قرار است روز ۹
اسفند در کنگره شهداي کرمان اجرا شود .ما  ۴۵روز
فرصت داريم تا اين نمايش را که کاري نسبتا بزرگ
است ،براي اجرا در شهر کرمان آماده کنيم.

فرهنگي در اين دانشگاه فعال هستند و بسياري از کانون هاي قرآني در اين
دانشگاه ها تصويب شده اند.وي افزود ۳۱۴ :نشريه فعال در زمينه هاي مختلف
در حال فعاليت هستند و در يک سال گذشته  ۱۲۰کرسي آزادانديشي و
 ۵۱کارگاه آموزشي در حوزه نشريات در اين دانشگاه برگزار شده است .دانشجويان
اين دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت دانشجويان که به صورت ملي برگزار
مي شود ۱۴ ،عنوان برتر کسب کرده اند.

نمايه

مهر /حميد وکيلي

رهنماي طريق
تودوساله هستم كه
دانشجويي بيس 
دغدغ ه رعايت مسائل شرعي را دارم.
مدتي است كه عالقه شديدي به يكي از
خانمهايمحجبهومؤمنهايكههمكالسي
بنده هستند پيدا كردهام؛ اما به دليل
اينكه بنده در خانوادهاي كام ً
ال مذهبي
بزرگ شدهام ،امكان اينكه اين مطلب را
براي خانوادهام بيان كنم وجود ندارد.
لطفا بفرماييد كه آيا عالق ه من به اين
خانم گناه است؟ و در غير اينصورت
چگونه بايد اين مشكل را حل كنم؟
در ابتدا بايد بدانيد كه معموالً اينگونه عالقهها چندان بنياني ندارد و
ممكن است اگر مدت زماني طوالني بين شما دو نفر فاصله شود ،به
كلي فراموش گردد .حال براي اينكه مسئله به گونه صحيحي دنبال
شود ،بهترين راه اين است كه يكي از نزديكان شما در مطرح نمودن
اين مسئله دخالت كند؛ مث ً
ال خواهر بزرگتر ،خاله ،عمه و خالصه هر
كسي كه شما با او راحت باشيد و نزد پدر و مادرتان نيز ارج و قربي
داشته باشد تا او وساطت كند و نتيجهاي حاصل شود .در غير اينصورت
بايد صبر كنيد و پاكدامن بمانيد تا خداي متعال براي شما شرايط را
فراهم فرمايد.
صرف محبت به آن خانم چون از محدود ه اختيار شما بيرون است،
مشكلي ندارد؛ اما مطلب مهم اين است كه شما به خاطر عالقه به ايشان
گناهي انجام ميدهيد يا نه؟ بهعنوان مثال نگاه به نامحرم به هر صورت
و دليلي كه باشد گناه است .لذا اگر ميخواهيد خداي متعال در كار
شما نظر مرحمتي بنمايد ،بايد خود را پاك نگاه داريد؛ پس شما با نگاه
ايشان را دنبال نكنيد ،به دنبال راه مالقات با ايشان نباشيد و از صحبت
و امثال اينها نيز پرهيز نماييد.

خبر

کار آفريني با شترمرغ

مدي رعامل مؤسسه بهمن سبز:

حرکت جهادي متوقف نميشود

مصطفي سکندري جوان  ۳۰ساله اهل گارجگان
از توابع شهرستان خوسف استان خراسان جنوبي
به خاطر داشتن دو شترمرغ از کميته امداد امام
خميني(ره) در سال  ۹۴پيشنهاد اعطاي وام براي
ساخت پرورشگاه را دريافت کرد .اين جوان کارآفرين
پيشنهاد کميته امداد را پذيرفت و در همان سال
 ۹۴با اخذ وام  ۱۵ميليوني بانکي اقدام به ساخت
پرورشگاه کرد و در سال  ۹۶با  ۵۰ميليون تومان
وام ديگر از طرف کميته امداد امام خميني(ره)
بابت خريد دستگاه و گسترش فضاي پرورشگاه کار
خود را گسترش داد .وي هم اکنون بيش از ۸۰
شترمرغ را به همراه و کمک غالمرضا سکندري پدر
و فاطمه حيدري مادر خود در روستايشان پرورش
مي دهد و مشغول گسترش فعاليت براي امرار معاش
زندگي خويش است .چهار تصوير از اين كارآفريني
براي كسب روزي حالل را ميبينيد.

مدير عامل موسسه بهمن سبز با اشاره به اين که حرکت جهادي در اين
مجموعه متوقف نميشود اعالم کرد تعداد سالنهاي سينماي حوزه هنري
سال آينده افزايش خواهد يافت.به گزارش روابط عمومي و محافل سازمان
سينمايي حوزه هنري؛ هفتمين سمينار مديران سينمايي حوزه هنري به
ميزباني ساري از  19تا  21دي ماه برگزار شد .در اين سمينار عملکرد
پنج سال گذشته موسسه بهمن سبز حوزه هنري (پخش ،توزيع ،اکران
و سينماداري حوزه هنري) بررسي و برنامههاي پنج سال آتي تحليل و
ارزيابي شد.در اين همايش محمود کاظمي مدير عامل موسسه بهمن
سبز گفت :براي طراحي چشم انداز پنج سال دوم ،کارهاي دشوارتري
پيش روي ماست .به اين دليل واضح که ديگر روي نقطه صفر نايستاديم
و اين بار بايد با شتاب بيشتري حرکت کنيم.

با حضور توليت آستان قدس رضوي؛

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي (تجديدي)

موزه زنده زيارت در مشهدمقدس به بهرهبرداري رسيد

451087/101-97/10/19

شهرداري اردبيل در نظر دارد تامين خودروهاي استيجاري با راننده را به شركتهاي واجد شرايط از طريق مناقصه واگذار نمايد.
رديف

عنوان پروژه

مبلغ مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

مدت اجرا

1

تامين خودروهاي استيجاري با راننده به صورت سود مديريتي

26/100/000/000

150/000/000

 5ماه شمسي

 .1محل تامين اعتبار :منابع داخلي شهرداري
 .2مناقصهگران واجد شرايط ميتوانند اسناد مناقصه را از آخرين تاريخ انتشار آگهي در روزنامه كثيراالنتشار در مقابل فيش واريزي به مبلغ
 100/000ريال به شماره حساب سپهر  0106630749002به نام شهرداري اردبيل نزد بانك صادرات شعبه ميدان ورزش از مديريت پيمان و
مناقصه واقع در خيابان سي تير ساختمان شهرداري مركز خريداري كنند .مبلغ واريزشده غيرقابل استرداد است و اطالعات تكميلي مناقصه
فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسي ميباشد.
 -3شرايط شركت در مناقصه :پيشنهاددهندگان مبلغ تضمين قيدشده در جدول را به شماره حساب سپهر  0106630762004به نام شهرداري
اردبيل نزد بانك صادرات شعبه ميدان ورزش واريز و فيش واريزي و يا به همان مبلغ ضمانتنامه بانكي را در پاكت تضمين (پاكت الف) مدارك
مربوطه و سوابق كاري و شرايط مناقصه را در (پاكت ب) و برگ پيشنهاد قيمت (به صورت سود مديريتي) را در (پاكت ج) و مجموع را در
پاكت لفاف و مهرشده تحويل نمايند.
 .4شرايط شركتكنندگان در مناقصه :از شركتهاي واجد شرايط كه داراي صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي در رسته حمل ونقل و يا موسسات
حمل ونقل مسافر درونشهري كه داراي مجوز از اتحاديه حمل و نقل مسافر درونشهري ميباشند دعوت ميگردد اسناد مناقصه را تا  10روز
از آخرين تاريخ انتشار آگهي و تا ساعت  13به نشاني اردبيل  -ميدان ورزش  -شهرداري مركز  -دبيرخانه تحويل گردد .پيشنهادهايي كه
ديرتر از اين مهلت تسليم گردد دريافت نخواهد شد.
 .5بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك
يا كليه پيشنهادات مختار است.
 .6ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 .7هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاريخ انتشار97/10/23 :
خ ش97/10/23 :

حميد لطفاللهيان

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي
تهيه مصالح و اجراي تكميل محوطه پايانه مسافربري بعثت
شهرداري سيرجان  -نوبت اول

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي تكميل محوطه پايانه
مسافربري بعثت شهرداري سيرجان) به شماره  200975674000031را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم
است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1397/10/22ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز دوشنبه تاريخ 1397/11/01
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاريخ 1397/11/11
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز شنبه تاريخ 1397/11/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ،ميدان انقالب ،شهرداري مركزي ،امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعت تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول97/10/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/30 :
خ ش97/10/23 :

تبريز

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
سردبير :مسعود پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنتWWW.RESALAT-NEWS.COM :
چاپ:گلريز تلفن66795442:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان

«موزه زنده زيارت؛ بخش ويژه انقالب اسالمي» طي مراسمي با حضور توليت آستان
قدس رضوي ،خانواده شهداي مدافع حرم و جمعي از مسئوالن استاني در مشهد
گشايش يافت .حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي ،توليت آستان قدس
رضوي در مراسم افتتاح بخش انقالب اسالمي موزه زنده زيارت با اشاره به اينکه
امروز وظيفه داريم از ظرفيتهاي موجود در کشور به نحو خوب و برتر استفاده
کنيم؛ افزود :اقداماتي که در اين سالها انجام شده در راستاي افزايش بهرهوري
امکانات آستان قدس رضوي بوده است و امروز جوانان برومند ،خالق ،مبتکر و
درد آشنايي داريم که آماده کار ،تالش ،فعاليت و نوآوري در عرصههاي مختلف
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي هستند.
رئيس سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي در اين مراسم اظهار کرد :يکي از
دستاوردهاي اخير آستان قدس رضوي مدل مديريت و موضوع بهرهوري از اماکن
است .در سه سال گذشته بيش از يکميليون مترمربع به فضاهاي فيزيکي آستان
قدس رضوي در حوزه فرهنگي اضافهشده است و اکثر اين مکانها درگذشته وجود
داشتهاند اما کارکرد فرهنگي نداشتند.
حجت االسالم حجت گنابادي نژاد با اشاره به اينکه چهار مجموعه بزرگ فقط در
سه سال گذشته در راستاي مأموريتهاي فرهنگي براي زائران و مجاوران مورد
سازماندهي قرارگرفته است ،افزود :اولين مجموعه فرهنگي در محل باغ بيلدر به نام
«اردوگاه امام رضا(ع)» راهاندازي شد که مورد استفاده اردوهاي جوانان قرار ميگيرد
و تاکنون بيش از  50هزار نفر از اين اردوگاه استفاده کردهاند.
وي ادامه داد :دومين مجموعهاي که در راستاي مأموريتهاي فرهنگي در مشهد بهکار
گرفته شد ،باغ امام رضا(ع) به مساحت  110هکتار ويژه فعاليتهاي فرهنگي و نوآورانه
بانوان به نام «باغ اردوگاه خاتون» است .سومين مجموعه فرهنگي که در يکماهه
اخير به بهرهبرداري رسيده اردوگاه و مرکز فرهنگي معرفتي امام رضا(ع) در ابتداي
خيابان فدائيان اسالم مشهد است که بهعنوان مرکز اردويي تشکلهاي دانشجويي
مورد بهرهبرداري قرارگرفته است .رئيس سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي گفت:
موزه زنده زيارت در مکان سابق کارخانه نخريسي آستان قدس رضوي که بهعنوان
محل انبار کاال استفاده ميشد در راستاي مأموريت فرهنگي آستان قدس راهاندازي
شد .وي ادامه داد :موزه زنده زيارت يکي از رويدادهايي است که ميتواند بخشي از
اوقات زائران در بيرون از حرم مطهر را در راستاي معرفت افزايي ،پر کند.
رئيس سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي با بيان اينکه بيش از  30ميليون زائر
در طول سال به پابوسي امام رضا(ع) مشرف ميشوند ،تأکيد کرد :ضروري است که
عالوه بر حرم علي بن موسيالرضا(ع) در بيرون از حرم هم بتوانيم نيازهاي زائر و
مجاور را در بخشهاي فرهنگي و معرفتي تنظيم ،توليد و ارائه کنيم.
**
حذف زيارت از هويت مشهد آغاز جنگ تمدني و فرهنگي است
مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي نيز در اين مراسم از
تغيير نام تابلوهاي راهنماي زائر در اطراف حرم مطهر رضوي انتقاد و بيان

کرد :اخيرا در اطراف حرم تابلوهاي راهنماي زائر به راهنماي مسافر تغيير
يافته ،افرادي قصد ترويج نام شهر توريستي را به جاي شهر زيارتي براي
مشهد دارند ،موضوع حذف عنوان زائر از عاشقان زيارت امام رضا(ع) را
نميتوان بحثي سياسي دانست بلکه اقدامي براي اعالم جنگ تمدني و
فرهنگي در مشهد مقدس است.
جليلي افزود :کساني که تاکنون براي زيارت به حرم رضوي نرفتهاند اکنون
تئوريسين توسعه مشهد هستند که در نشريات مصاحبه ميکنند و اعالم
ميکنند در مشهد نبايد زائر داشته باشيم و بايد توريست جذب کنيم.
برخي در حال مقابله با ماهيت امام رضايي(ع) مشهد مقدس هستند ،از
نخبگان شهر مشهد فارغ از هر خط سياسي ميخواهم مقابل اين جريان
سکوت نکنند.
وي عنوان کرد :موزه زنده زيارت يک کار ايجابي است که در کنار نفي عمل
معاندين ماهيت هزارساله مشهد راهاندازي شده است .حتي يک غير ايراني و
يا غيرمسلمان عاقل هم ميداند بايد مزيت نسبي مشهد مقدس حفظ شود.
بر اساس علم روز جهان هم به همين نتيجه ميرسيم که پتانسيل تمدني و
تاريخي مشهد مقدس الگوي توسعه شهر را تقويت ميکند.
جليلي تأکيد کرد :مشهد اين ظرفيت را دارد بزرگترين موز ه تاريخ تمدن جهان
را داشته باشد اما براي رسيدن به اين مقصود نياز داريم تا از سيمخاردارهاي
مدرنيته عبور کنيم تا فرهنگ ملي خود را در جهان فرياد بزنيم.
گفتني است مراسم افتتاح «موزه زنده زيارت؛ بخش ويژه انقالب اسالمي»
صبح جمعه  21ديماه با حضور توليت آستان قدس رضوي و جمعي ازمديران
اين آستان مقدس در مشهد برگزار شد.
موزه زنده زيارت در مساحتي به متراژ شش هکتار ساخته شده و بخش ويژه
انقالب اسالمي آن به مساحت يک هکتار به بهره برداري رسيده است.

فرصت ويژه سرمايه گذاري در هشتگرد
جلسه کميسيون سرمايه گذاري شهرداري هشتگرد
با حضور دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد ،معاونين
و اعضاي کميسيون برگزار گرديد.
بهمني در اين جلسه تسهيل در صدور مجوزهاي
الزم و همکاري با سرمايه گذاران را به عنوان
اصل مهمي در کميسيون مربوطه دانست و گفت
 :هشتگرد داراي فرصتهاي بسياري در زمينه
سرمايهگذاري بوده و نياز است تا برنامه ريزي الزم
جهت معرفي فرصت ها و جذب سرمايه گذاران
صورت گيرد .احداث مجتمع هاي تجاري و اداري
بخشي از اين فرصت هاست که زمينهاي مورد
نظر با موقعيتهاي ويژه و قابل دسترس توسط

شهرداري تامين مي گردد  .صدور مجوزهاي الزم
جهت ساخت پروژه و غيره بخشي از آورده شهرداري
در اين پروژه در نظر گرفته شده است.
شهردار هشتگرد افزود  :تمهيدات الزم براي
سرمايهگذاري در اين شهر در نظر گرفته شده و
به زودي فراخواني از اين فرصتها تهيه  ،تدوين
و منتشر خواهد شد.
احداث بيمارستان ،احداث باغ پرندگان و
مجتمعهاي فرهنگي  ،تفريحي و گردشگري ،
احداث پارکينگ طبقاتي و مجتمع هاي تجاري نيز
از ديگر موقعيتهاي سرمايه گذاري شهر هشتگرد
به شمار مي روند.

