w w w . s h a h r a r a o n l i n e . c o m

استاندارخراسانرضوی:
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آسیبدیده از سیل و
زلزله استمهال میشود

همدردی
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درعرصهعمل
ادامهیابد
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بهتر است
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صفحه 1

در میزگرد «بررسی چالش های
کتاب و کتاب خوانی» مطرح شد

مردممشهد،مدیریتشهریودستگاههایاجراییآماده خدمت بهبیشاز 300هزارزائرپیادههستند

نیازبهکتاببایداز
کودکیشکلبگیرد
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در نامه شهردار مشهد مقدس
به استاندارمطرح شد

آمادگی
مدیریت شهری
برایکمکرسانی
به زلزلهزدگان
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هواشناسی کاهشدمارادرروزهای
پایانیهفتهپیشبینیکرد

آخر هفته سرد
در انتظار مشهد
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رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد
عکس  :داوود بهگام /شهرآرا

خبر
در مشهد مقدس برگزار شد

شصتوسومینهمایش
تجلیلازخانوادههای
ایثارگراننزاجا

گروه خبر -مراسم اختتامیه شصت و سومین
همایش تجلیل از خانواد ههای شهدا و
ایثارگران نیروی زمینی ارتش در شهر مشهد
مقدس برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی ارتــش ،فرمانده
قرارگاه منطقهای شمال شرق گفت :جوانان
رشید و سرافراز ایران عزیزمان با نثار خون
مطهر خود باعث امنیت و آرامــش امــروز ما
شــدنــد .همچنین شــهــدای مــدافــع حرم
ادامهدهنده راه شهدای کربال و دفاع مقدس
هستند.
امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریــان ضمن
تسلیت به خانوادههایی که عزیزان خود را در
زلزله اخیر از دست دادهاند گفت :یگانهای
ارتش در منطقه شمال شرق آماده هرگونه
همکاری با مــردم و هموطنان زلــزلـهزده
هستند.
سرهنگ ابراهیم پــاشــاپــور ،رئیس امــور
ایثارگران نیروی زمینی ارتش ،نیز در این
مــراســم گفت :خدمت بــه خــانــوادههــای
شهدا و یــادگــاران سالهای دفــاع مقدس
افتخاری بزرگ محسوب میشود زیرا شهدا و
خانوادههایآنانمایهافتخارملتوکشورند.
در پایان این همایش معنوی از خانوادههای
شهدا ،جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع
مقدس تجلیل شد.

رهبر انقالب در جلسهای با حضور رؤسای قوای سهگانه و تنی چند از مسئوالن:

همدردی با زلزلهزدگان در عرصه عمل ادامه یابد
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،شب گذشته ،در جلسهای با حضور رؤسای
قوای سهگانه و تنی چند از مسئوالن کشور ،با ابراز
تأسف عمیق از حادثه بسیار تلخ زلزله کرمانشاه
و با تقدیر از حضور مسئوالن در مناطق زلزلهزده و
همدردی با مردم تأکید کردند :این همدردیها باید در
عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند تا از
مشکالت و رنج مردم بکاهد.
به گزارش پایگاه اطال عرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به داغدار

شدن مردم کرمانشاه در این حادثه گفتند :ما در این
غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه
شریک هستیم.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :مصیبت و فقدان
عزیزان تلخ و سخت است اما امیدواریم خداوند متعال
سکینه و آرامش خود را بر دلهای خانوادههای داغدار
نازل و چشمان آنان را به لطف و رحمت خود روشن
کند.
ایشان جار ی شدن خون محبت و همیاری در
رگهای جامعه اسالمی را از تأثیرات این گونه حوادث

دانستند و گفتند :این حوادث همه را به حضور در
صحنههای همیاری وارد میکند و امیدواریم بر اثر
این محبت و برادری ،برکات الهی شامل حال مردم
دالور سرزمین پهلوانپرور کرمانشاه و همه ملت ایران
شود.
حضرت آیتا ...خامنهای حادثه تلخ اخیر را آزمایشی
الهی و میدانی برای ادای وظیفه مسئوالن برشمردند و
افزودند :در این دو روز ،مسئوالن از جمله رئیسجمهور
محترم با حضور در میان مردم مصیبتزده با آنان
همدردی کردند و امیدواریم این همدردیها در عرصه

عمل و کمک به مردم نیز با قوت ادامه یابد و از مشکالت
و درد و رنج مردم با توجه به هوای سرد و در پیش بودن
فصل دشوار سرما بکاهد.
در این جلسه ،آقای روحانی ،رئیس جمهور ،نیز با
اشاره به تالش همه دستگا هها در عملیات امداد
و نجات و رسیدگی به حال مجروحان و بازماندگان
حادثه گفت :این حادثه برای ما یک امتحان و آزمایش
است .از همه دستگاههایی که تالش کردهاند و تالش
میکنند از جمله نیروهای مسلح که بسیار خوب وارد
عمل شدند تشکر میکنم.

شورایهماهنگیجبههاصالحاتاستانمعرفیکرد

گزینههایاصالحطلبانبرایاستانداریخراسانرضوی

سلطانی -شــورای هماهنگی جبهه اصالحات
استان خراسان رضوی در آخرین جلسه این شورا
گزینههای تصدی پست استانداری خراسان
رضوی را به پنج نفر افزایش داد .علی محقر ،حسین
مهری و محمد رحیم نوروزیان سه گزینه جدید
اصال حطلبان خراسان هستند که بــرای تصدی
پست استانداری پیشنهاد شدهاند.
این شــورا در جلسات قبلی خود آقایان محسن
مهرعلیزاده ،هــادی پژوهش و حسین امینی را
انتخاب کرده بود اما پس از معرفی آقای محسن
مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان ،این شورا
تصمیم به رأ یگیری مجدد گرفت و دوشنبه این
هفته ،سه گزینه جدید را انتخاب و به هیئت دولت
معرفی کرد.

امینی و پژوهش ،همچنان در لیست اصالحطلبان

در همین راســتــا ،دبیر کمیته سیاسی شــورای
هماهنگی جبهه اصالحات استان در گفتوگو
با خبرنگار شهرآرا به بررسی سوابق گزینههای
مطر حشده میپردازد و میگوید :آقای نوروزیان
اکنون فرماندار مشهد هستند و از ایشان شناخت
کاملی داریــم .نوروزیان قبال معاون استانداري
خراسان شمالی بوده و در مدت فعالیت خود رفتاری
کامال قانونی و اصالحطلبان ه داشته است و در جلسه
شورای هماهنگی جبهه اصالحات ،با رأی باال به
عنوان اولین گزینه انتخاب شد.
دکتر تقی ابراهیمی ساالری در ادامه میافزاید:
دکتر علی محقر نیز نماینده مردم بجنورد در مجلس

ششم بود هاند و در کارنامه خود مسئولیتهایی
نظیر معاونت وزارت کشور در دولت اصالحات و
عضویت در شورای مرکزی جهاد دانشگاهی و جهاد
سازندگی را دارند .ایشان از خانوادهای انقالبی و
مذهبی است ،برادر دو شهید میباشد و نگاههای
خوب اصالحطلبانه دارد.
وی درباره سوابق دکتر حسین مهری ،دیگر گزینه
پیشنهادی برای استانداری ،میگوید :او نیز از
اعضای جهاد دانشگاهی و سابقا جهاد سازندگی
بوده است .در کارنامه خود مسئولیتهایی نظیر
معاونت وزارت ارتباطات و فناوری و ریاست شرکت
ملی پست ایران را دارد .دکتر مهری حدود  20سال
است که در تهران مشغول کار است و مسئولیتهای
سنگین کشوری بر دوش داشته است.
ابراهیمی ضمن بیان اینکه مصوبه شــورای
هماهنگی جبهه اصالحات انتخاب  5-3گزینه
پیشنهادی برای تصدی استانداری به دولت بوده
اســت میگوید :وقتی آقــای مهرعلیزاده برای
استانداری اصفهان تعیین شدند و تعیین استاندار
خراسان رضوی به طول انجامید و از طرفی تکلیف
آقای رشیدیان ،استاندار فعلی ،هم مشخص نشد،
تصمیم گرفتیم لیست را تکمیل کنیم و به دو گزینه
موجود ،که آقایان هادی پژوهش و حسین امینی
بودند ،سه گزینه دیگر اضافه کنیم.

در انتصابات شهرداری دخل و تصرف نمیکنیم

همچنین الهه قلیزاده ،رئیس دورهای شورای
هماهنگی جبهه اصــاحــات خــراســان رضــوی،

دربـــاره گزینههای پیشنهادی انتخا بشده
میگوید :برای اصال حطلبان سوابق مدیریتی و
تخصصی و نزدیکی به جریان اصالحطلبی مدنظر
اســت .همچنین در انتخاب گزینهها سازگاری
با هژمونیهای قــدرت موجود در استان مدنظر
بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که این پیشنهادها چقدر در
هیئت دولت مدنظر قرار میگیرد و عملیاتی میشود
میافزاید :ما در قبال مــردم و همینطور نقش
خودمان در تاریخ سیاسی ایران احساس وظیفه
میکنیم .پس با امیدواری گزینههای پیشنهادی
مدنظرمان را به هیئت دولت معرفی میکنیم اما
اینکه تا چه حدودی آنها این امر را اجرایی میکنند
و مدنظر قرار میدهند خودشان باید پاسخ گوی
ملت باشند.
قائممقام حزب اسالمی کار خراسان رضوی درباره
نحوه انتصابات شهردار مشهد نیز اظهار میکند:
نوع تعامل ما با شهرداری قطعا یک تعامل حمایتی و
دوستانهخواهدبودوهست.البتهشورایهماهنگی
در انتخاب گزینههای مطرح در شهرداری دخل و
تصرفی ندارد اما ممکن است که ما پیشنهادهایی را
به شهردار بدهیم .ضمن اینکه یک بانک اطالعاتی
از نیروهای متخصص و جوان اصال حطلب تهیه
کرده و در اختیار شهرداری گذاشتهایم.

فرهنگ پاسخگویی باید تقویت شود

قلیزاده از تدوین برنامههای پیشنهادی برای ارائه
به معاونتهای مختلف شهرداری خبر میدهد و

به خبرنگار شهرآرا میگوید :در شورای هماهنگی
به این نتیجه رسیدیم که برای معاونتهای مختلف
شهرداری برنامههایی را تدوین و ارائه کنیم .حمایت
ماازشهرداریمشروطومتوقفبرهیچامرینیست.
حمایت مردمی و تخصصی از اعضای لیستمان
را که به شــورای شهر رفتهاند وظیفه خودمان
میدانیم و جلساتی مستمر با اعضای شــورای
شهر داریم.
وی دربـــاره انتصابات انجا مشده در مجموعه
شــهــرداری ،ضمن ابــراز امــیــدواری از وارد شدن
نیروهای جوان اصالحطلب به این نهاد ،میگوید:
از انتصابات شهردار تا به حال راضــی بود هایم.
انتخابهای ایشان براساس تخصصمحوری بوده
است و نظر احزاب اصالحطلب را در این انتصابات
لحاظ کرده بودند.
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات خراسان
در پایان بیان میکند :تمام مسئوالن باید در شرایط
پاسخگویی قرار بگیرند و این فرهنگ در مسئوالن
احیا بشود .ما نیز میخواهیم از مدیران دعوت
کنیم در شورای هماهنگی حضور پیدا کنند و در
قبال سؤاالت پاسخگو باشند .شورای هماهنگی از
احزابی تشکیل شده است که با بدنه مردم به صورت
مستقیم در ارتبا طاند .در همین راستا به صورت
دورهای از تمام مسئوالن اعم از فرماندار و استاندار
و سایر نهادهای کوچکتر در جلسات شــورای
هماهنگی بــرای پاسخ گویی دعــوت میکنیم و
امیدواریم با این فعالیت بتوانیم فرهنگ پاسخگویی
را تقویت کنیم.

جمعآوریکمکهای
مردمیدرمیدانشهدا
صفحه 5

خبر
در بيانيه شوراي شهر مشهد تأكيد شد

دست ياری مردم كرمانشاه را
بهگرمی میفشاريم
شــورای اسالمی شهر مشهد با صدور
بيانيهای ،ضمن هــمــدردی بــا مــردم
زلزلهزده غرب كشور ،بر ضرورت مشاركت
همگان برای خدمترسانی شايسته به
حادثه ديدگان تأكيد كرد.
به گــزارش شــهــرآرا ،در بيانيه شــورای
اســامــی شــهــر مشهد آمـــده اســت:
حادثهای که در غرب کشور پدید آمده
آنقــدر محنت و ســوگ بر وجــود آدمی
َ
مینشاند که قلم یارای نقشبندی آنها
بر کاغذ را ندارد.
در ادامــه اين بيانيه مطرح شده است:
پیکر دیــار فرهاد امــروز غرقه در زخم و
مویههاست ،مصیبتی جا نکاه که قلب
ایران را به درد آورده و خاطر همه ایران
امروز نگران و ملول کرمانشاه است.
در بخش ديگری از بيانيه شورای اسالمی
شهر آمــده اســت :نگران زنــان ،پیران
و کودکانی که ایــن شبهای ماتمزده
پاییزی را در سرمای سوزان غرب کشور،
بدون اولیهترین امکانات و منابع زیستی
به سر میبرند ،اندوهگین دستهاییاند
که تاب این سرما و آوارگیها را نــدارد و
محزون چشمهای مصیبتزد های که
حسرت روزهای آباد و شاد شان را به نظاره
نشسته اند.
در اين بيانيه تأكيد شده است :اگرچه
گروههای امدادرسانی خالصانه مشغول
به انجام وظیفه هستند و هیچ ذهنی از
دغدغه مصائب و مشکالت کرمانشاه
فارغ نیست ،این کوششها ذرهای از بار
مسئولیت ما نمی کاهد.
مردم نیز باید گام به میان بگذارند چه
آنکه همواره باور داشته و داریــم هرگاه
پای مشارکت مردم به عرصه آمــده ،هر
سنگی را از پیش پای کشور و مشکالتش
بــرداشــتــه اســت .پــس همه بــه میدان
بیاییم و به پاسداشت تمام مجاهد تها
و دالوریهــایــی که مــردم کرمانشاه در
سالهای سخت جنگ و دفاع برای حفظ
و تعالی خاک ایران داشتهاند ،دست یاری
امروزشان را بهگرمی بفشاریم و عرصه
میدان شهدای مشهد را از برای امداد
و یار یرسانی به هموطنان آسیبدیده
خود ،نقطه ثقل جوشش و هم آوایی ملی
خود سازیم.

