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کیانوش کیامرز ،مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد از حفاری  2کیلومتر و  700متر از مسیر خط 3قطارشهری
خبر داد و گفت :هماکنون دستگاه حفار در فاز اول خط 3به میدان توحید و در فاز دوم به چهارراه خیام نزدیک شده
و در این مسیر  800متر پیشروی داشته است.

شماره 2173

اخبار

فعالیتستادهماهنگی
مساجدبرایسال2017
مشهد -مــعــاون فرهنگی سازمان
فرهنگیتفریحی شهرداری مشهد از
تشکیل و آغاز فعالیت ستاد هماهنگی
اقـــدامـــات مــســاجــد بـــرای رویـــداد
مشهد  2017خبر داد .بهگزارش
شــهــرآرا ،مهدی ابراهیمی افــزود:
ایــن ستاد هفته جــاری درراســتــای
آموزشهای مسجدی و فرهنگسازی
مــردمــی در مساجد سطح شهر با
حضور 10نماینده از مساجد مناطق
مختلف تشکیل شد.

هدیهبهشت
بهبهایوقف

گــروه خبر -مــدیــر عــامــل ســازمــان
فردوسها از اجرای طرح خیرخواهانه
«ســهــام آخـــرت» خبر داد و گفت:
مردم مشهد با مشارکت در این طرح
معنوی به خا کسپاری شرافتمندانه
درگــذشــتــگــان ب ـیبــضــاعــت کمک
میکنند.بهگزارش شــهــرآرا ،حسن
کریمدادی افزود :ازآنجاییکه عدهای
از افراد برای پرداخت هزینههای مدنظر
دچــار مشکل هستند و ازسو یدیگر
سازمان با توجه به نداشتن بودجه
متناسب ،توانایی ارائه خدمات رایگان
به همه شهروندان نیازمند را ندارد،
مشارکت خیرین در طــر ح «سهام
آخرت» به افراد و امور شرعی متوفیات
کمک شایانی میکند.

مسئوالنبهوظایف
قانونیخودبهخوبی
عملنمیکنند

گروه خبر -معاونت اجتماعی رئیس
کل دادگستری خراسانرضوی گفت:
متاسفانه بسیاری از سازمانها و ادارات
به وظایف خود بهخوبی عمل نمیکنند
که این موجب بروز مشکالت بسیاری
برای دستگاه قضایی شده است.
بهگزارش شهرآرا ،سیدامیر مرتضوی در
جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم
استان با اشاره به اینکه اگر مسئوالن
بهطورمنظم وظیفه ذاتی خود را انجام
دهند ،شاهد مطالبات معوق بانکی و
تصرفات اراضی در موقوفات و اراضی
ملی نخواهیم بود ،ادامــه داد :امروز
پروند ههای متعدد مطالبه وجــه در
دادگستری تشکیل و همکاران ما را
مشغول رسیدگی کرده است.

انجمناولیا؛مبنای
پیادهسازیسندتحول

گروه خبر -رئیس اداره آموزش خانواده
وزارت آموزشوپرورش گفت :انجمن
اولیا و مربیان ،مبنای مهم پیادهسازی
سند تحول بنیادین و بهدلیل وسعت و
اهمیت آن درحقیقت وزارتخانهای در
دل وزارت آموزشوپرورش است.
بهگزارش شهرآرا ،کیومرث جهانگردی
در مراسم دوره دانشافزایی اولیا و
مربیان استان خراسانرضوی در مشهد
افزود :با توجه به اهمیت نقش اولیا و
مربیان در تربیت و هویتبخشی ،این
نهاد نیازمند توجه و جایگاهی ویژه
است .وی ادامــه داد :تحول بنیادین
در آمــوز شوپــرورش از نهاد انجمن
اولیا و مربیان قابل پیادهسازی است و
درصورتیکه با فعا لشدن بیشتر این
حوزه ،انجمن اولیا و مربیان از حوزهای
مطالبهشونده به مطالبهگر تبدیل
شــود ،بخشی از سند تحول بنیادین
پیادهسازی خواهد شد.

صادراتمحصوالتدامی
استانبه25کشوردنیا

گــروه خبر -مــدیــرکــل دامپــزشــکــی
خــراســانرضــوی گفت :انــواع دام و
فــراوردههــای خام دامــی از مبدأ این
استان با نظارت دا مپزشکی به 25
کشور جهان صادر میشود .بهگزارش
شــهــرآرا ،مجید روحــانـینــژاد افــزود:
45هزار تن انواع فــراورده دامپزشکی
به ارزش 51میلیون دالر در 9ماهه سال
جاری از خراسانرضوی به کشورهای
مختلف صادر شده که نسبت به سال
گذشته 11درصـــد افــزایــش داشته
است.

خبر

تاکید آیتا ...علمالهدی در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت دهه فجر استان:

جشنوارهفجربادههفاطمیهتناسبداشتهباشد

بنیامین یوسف زاده -نماینده ولیفقیه در استا 
ن
خراسانرضوی و امامجمعه مشهد با بیان اینکه امروز با
سه نسل مواجه هستیم که دو نسل آن انقالب را ندیده
و درک نکردهاند ،گفت :این دو نسل به روایت صدا و
تصویر از آن وقایع باخبر است و برنامههای این دهه باید
بهگونهای باشد که نسل دوم و سوم را به انقالب وابسته
کنیم؛ چراکه اگر اینگونه نباشد ،در جریان ادامه نظام
موفق نیستیم و شکست میخوریم.
بهگزارش شهرآرا ،آیــتا ...سیداحمد علمالهدی
در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت دهه فجر که در
دفتر امامجمعه مشهد برگزار شد ،افزود :جوان امروز
مشکالت بسیاری را در مدیریت این نظام اعم از
معیشتی ،اقتصادی و فرهنگی که مثل آن در بسیاری
از جوامع نیز وجود دارد ،دیدهاند و الزمه وابستهکردن
نسل جوان به انقالب ،تبیین اصول انقالب است.
وی اظهار کرد :از شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
درباره مراسم نهم دیماه تشکر میکنم؛ چراکه در
برنامه سراسر کشور راهپیمایی وجود نداشت اما در
مشهد این را هپیمایی باشکوه انجام گرفت که در
تایید مواضع مقا ممعظمرهبری دربرابر فتنه 88و
تحکیم مبانی و آثار حماسه نهم دیماه موثر بود .عضو
مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :ما در برنامه نهم
دیماه تجربه داریم که اگر این تجربه در دهه فجر نیز
مورد توجه قرار گیرد ،موثر است و آن تجربه این بود که
جریان نهم دیماه تنها در مراسم این روز خالصه نشد
و در هفته بصیرت ،برنامهها بهصورت گسترده برگزار
شد که آثار مثبتی بر جامعه ما داشت .وی با بیان اینکه
ما در مسئله سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و احیای
دهه فجر تنها یک جشن خاطره نداریم ،گفت :در این
جریان هم تجدید خاطرات انقالب و هم تجدید بیعت
با انقالب ازطریق نشاندادن و مانور مردم ،پایداری
مردم پای انقالب و اصول و ارزشهای انقالب مدنظر
اســت.آی ـتا ...علمالهدی با بیان اینکه در سراسر
دهه فجر باید برای برنامههای موثری در این زمینه و
توجهدادن جامعه بهسوی انقالب قدم برداریم ،تصریح
کرد :درهمینراستا ،در جریان دهه فجر حرکتها
باید ترسیمکننده روز پیروزی انقالب و مبارزه مردم
با مظالم نظام ستمشاهی باشد که اگر برنامهریزیها

باالتر نیز عاجز خواهیم بود.وی بااشارهبه اینکه هزینه
برنامه دهه فجر شهرستان نباید از مرکز تامین شود،
گفت :شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مستقل
در شهرستا نها تشکیل شود و ائمه جمعه و مردم
تجهیزات بزرگداشت پیروزی انقالب را خود تهیه
کنند.وی با تاکید بر اینکه در بزرگداشت 22بهمن
نباید به دولت متکی باشیم ،گفت :این وظیفه مردم
است و اگر وابستگی به امکانات دولتی وجود داشته
باشد ،غلط است؛ تجهیزات باید توسط مردم فراهم
شود.

انقالب اسالمی؛ زمینهساز اقتصاد مقاومتی

اینگونه پیاده شود ،دهه فجر موفقی داریم.
وی ادامه داد :در برنامههای فرهنگی اگر از چاشنی
وابستگی به اهلبیت(ع) و عشق مردم به آنان استفاده
کنیم ،آن برنامه نتیجه میدهد .ایــن انقالب هم
برخاسته از کانون قدرت اهلبیت(ع) است؛ بنابراین
هر حادثه که رنگوبوی اهلبیت(ع) و رهبری دارد،
مردم در آن حضور مییابند.
امامجمعه مشهد خاطرنشان کرد :آنچه در شعاع این
قضیه مهم است ،این است که دوباره بازسازی نسبتبه
انقالب صورت گیرد؛ بهطوریکه بیان شود ارزشهای
انقالب چیست ،مفاسد دگرگو نشده نظام پیشین
چه بوده و چه مصالحی بهجای آن در نظام جمهوری
اسالمی آمده است؟
وی اضافه کرد :اگر تنها سلسلهبرنامههای دیکتهشده
هرساله با کپیبرداری کمیتهها اجرا شود و سرود و
شیرینی پخش شود ،بهمعنای شکر نعمت نیست.
آیتا ...علمالهدی خاطرنشان کرد :درهمینراستا و
در جریان برنامهریزیهای دهه فجر از نیروهای نخبه
و بهتعبیر حضرت آقا« ،اندیشهورز» استفاده شود تا با
تشکیل کارگروهی ،برنامههای امسال و نوآوریها را
بررسی کنند؛ بهگونهایکه ضعف ها اصالح و قوت ها
بیشتر شود.
وی با بیان اینکه جلسات عملیاتی باشد ،نه مراسمی

مدیر حوزه علمیه خراسان:

تصریح کرد :شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
در یک ضر باالجل پنجروزه از مسئوالن کمیتهها
بخواهد برنامه خود را بدهند و کارگروه نخبگان تشکیل
شود و در اسر عوقت و در مهلت پنجروزه برنامهها را
بررسی و به کمیتهها بازگردانند تا امسال دهه فجری
نوآورانه داشته باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان خراسانرضوی همچنین
بااشارهبه تقارن دهه فجر با دهه مبارکه فاطمیه گفت:
در این ایام ،برگزاری جشن درست نیست؛ بهجای
جشن ،برنامههایی درباره عظمت شخصیت ایشان و
تعالیم حضرتفاطمه(س) و اهلبیت(ع) برگزار شود
تا فجر فاطمی داشته باشیم نه فجری که معارض با
عزاداری این حضرت باشد؛ پس باتوجهبه این مسئله،
برنامهریزی شود.
وی خاطرنشان کرد :جشنواره موسیقی و فیلم فجر در
کشور بهصورتی اجرا شود که با جریان فاطمی تناسب
داشته باشد و کارهای ســال گذشته و ژستهای
هنرپیشهها تکرار نشود؛ چراکه اگر به دنیا نشان دهیم
که جامعه هنرمندان ما با فرهنگ فاطمی ضدیت
دارند ،آبرویی برای نظام ما باقی نمیماند.
آیــتا ...علمالهدی افــزود :نقطه هدف دشمن در
تهاجماتش اصول انقالب است و اگر اصول مبنایی
را برای نسل نوجوان نتوانیم جابیندازیم ،در مقاطع

معاونخدماتشهریشهرداریمشهدخبرداد

نهادهایحوزوی
جزیرهایعملنکنند

کاشت61هزاراصلهدرخت
درمعابرفرعیشهر

حمید محمدیان -مدیر حــوزه علمیه خراسان
تصریح کرد :فعالیتهای حوزوی باید در مسیر
پاسخگوییبهنیازهایاسالمیودینمداریباشد.
بهگزارش شهرآرا ،حجتاالسال موالمسلمین
عاملی در بــازدیــد از دفتر تبلیغات اسالمی
خراسا نرضوی ،تاکید کرد :همه فعالیتهای
حوزوی باید در مسیر پاسخگویی به نیازهای نظام اسالمی ،جامعه و جهان
و ارتقای دینمداری در راه پشتوانهسازی برای انقالب اسالمی جهت یابد.
وی افزود :جزیرهایعملکردن موسسات و نهادهای حوزوی منجر به ایجاد
مشکل در مسیر تحقق حوزه انقالبی شده و یکی از مسائلی است که در
دهههای اخیر با آن دستبهگریبان بودهایم.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به اهمیت تعامل همهجانبه و فراگیر حوزه
علمیه خراسان با نهادها و موسسات حوزوی و استفاده از ظرفیتهای مراکز
تخصصی حوزوی اظهار کرد :ما بهدنبال یکپارچگی حوزه علمیه و نهادهای
برخاسته از آن هستیم و روزبهروز به تحقق این امر نزدیک میشویم.
وی با تاکید بر این که فعالیتهای حــوزوی باید در مسیر پاسخگویی
به نیازهای اسالمی و دینمداری باشد ،عنوان کرد :در این زمینه باید
مسئوالن امر توجه ویژه ای داشته باشند.

گروه خبر -معاون خدمات و محیط زیست شهری
شهرداری مشهد از برنامهریز یهای انجا مشده
برای انجام عملیات ساماندهی درختان در معابر
فرعی مناطق پایلوت تعیینشده خبر داد .
بهگزارش شهرآرا ،خلیلا ...کاظمی درخصوص
ساما ندهی درختان معابر فرعی گفت :مطابق
برنامهریزیهای انجامشده و با هماهنگی شورای اجتماعی محالت ،از
اوایل پاییز سال جاری نسبت به بازدید از معابر فرعی هر محله ،شناسایی
موقعیتهای مستعد کاشت در مقابل منازل ،آزادسازی طوقه و ترمیم آبخور
درختان ،کاهش تراکم و نظمدهی به درختان ،هرس ،فرمدهی و اصالح
درختان ،ریشهکنی تنه درختان ازقبل قطاعیشده اجرایی گردیده و تا
پایان اسفندماه به اتمام خواهد رسید.
کاظمی عنوان کرد :بهدلیل تخصصیبودن عملیات ساماندهی درختان
در معابر فرعی ،با هماهنگی مدیریت جنگلداری شهری سازمان پارکها
و فضای سبز و با بهکارگیری پیمانکاران تخصصی ،عملیات مذکور درحال
انجام است و همچنین در این طرح مطابق تفاهمنامه انجامشده با شورای
اجتماعی محالت ،مشارکت شهروندان را در حفظ و نگهداری درختان
کاشتهشده در مقابل منازل شاهد خواهیم بود.

در این مراسم ،رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی خراسا نرضوی نیز بیان کــرد« :انقالب
اسالمی زمینهساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد
مقاومتی» شعار برنامههای دهه فجر امسال است.
حجتاالسالم سیدمحمد سلطانی افزود :در 10ماه
گذشته72 ،جلسه درو نسازمانی و برو نسازمانی
بــرای برگزاری را هپیماییها و مراسم برگزار شده
و از ابتدای امسال تا نهمد یماه9 ،را هپیمایی و
9بزرگداشت و نکوداشت برگزار شــده اســت .وی
تصریح کــرد :از حــدود 2مــاه قبل ،جلسات ستاد
برگزاری سیوهشتمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی با 28کمیته شروع شده است.رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسا نرضوی درباره
عناوین و موضوعات ایــن کمیتهها گفت :کمیته
فرهنگیان دانشآموزی ،روستایی و عشایری ،علمی و
محتوایی ،ایثارگران ،نهادها و سازمانها ،امور مناطق
و شهرستا نها ،مساجد ،قرآن ،هیئتهای مذهبی
و کانونهای اسالمی ،امنیتی و انتظامی ،کودک و
نوجوان ،کارگری ،اصناف ،همیاری و تشکلهای
مردمی و  ...ازجمله این کمیتههاست.
ویادامهداد:ازمقاماتعالینظامتوقعداریمکهتوجه
کنند که مشهد پیوست مقدس دارد و محل قیام است؛
بنابراین ما برنامههای خود را بر محور اسالم و مکتب
والیت تنظیم میکنیم و از موضعگیریهای آیتا...
علمالهدی ،نماینده ولیفقیه در خراسانرضوی دفاع
میکنیم.

10درصداضافهبرداشت
آبکشورمربوطبهاستان

گــروه خبر -مــدیــرعــامــل شرکت
آ بمنطقهای خراسا نرضوی گفت:
ساالنه بین  30تا 40درصد از آبهای
زیرزمینی این استان بیشازحد مجاز
اســتــفــاده م ـیشــود .محمدحسین
جــعــفــری افــــــزود :بــرایــناســاس
ســاالنــه 11میلیارد مترمکعب آب
بیشازحدمجاز از منابع آب زیرزمینی
کشور برداشت میشود که 10درصد
آن مربوط به خراسانرضوی است.

آتشنشانیجزومشاغل
زیانآوربهحسابآمد

گــروه خبر -نــمــایــنــدگــان مجلس
شــورای اسالمی با تصویب مــاد های
از الیــحــه بــرنــامــه شــشــم تــوســعــه،
آتشنشانی را نیز جزو مشاغل سخت
و زیــانآور محسوب کردند .بهگزارش
شهرآرا،بههمینمناسبت مدیرعامل
آتشنشانی مشهد با صدور پیامی این
اتفاق مبارک را به جامعه آتشنشانان
سراسر کشور تبریک گفت.

نامگذارییک
معبربهنامآیتا...
هاشمیرفسنجانی

گروه خبر ـ عضو شورای اسالمی شهر
مشهد گفت :نا مگذاری یک خیابان
یا یک میدان در مشهد بهنام آیتا...
هاشمی ،کار پسندیدهای است که باید
طرح آن با  ۸امضا در شورا با دوفوریت
مطرح شود .به گزارش شهرآرا به نقل
از مهر ،سیدجالل فیاضی افــزود:
نــامگــذاری یــک خیابان ب ـهنــام این
شخصیت ،کار بسیار پسندیدهای است
که البته باید جوانب آن سنجیده شود .

