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دردیدار روزگذشته صورتگرفت

توصیههایآیتا...علمالهدیبهمنتخبانشورایپنجم
منتخبان شورای شهر پنجم مشهد ،روز گذشته با
آیت ا ...علم الهدی امام جمعه مشهد دیدار و گفت وگو
کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت ا...
علم الهدی ،وی در این دیدار اظهار کرد :خوشبختانه
جمع حاضر ،جمع نخبه و فرهیخته و شخصیت های
برجسته آکادمیک هستید که تخصص های الزم در
عرصه مدیریت شهری را دارند .وی با بیان این که
بنده یک طلبه هستم و از نگاه طلبگی خود مطالبی را
عرض می کنم ،ادامه داد :امیدواریم در عرصه مدیریت
شهری در این دوره از برکات خاصی که برخاسته از
ظرفیتهای علمی و تخصصی آقایان هست ،برخوردار
باشیم و این شورا ،در بین همه شورا هایی که تاکنون
تشکیل شده ،شورای نمونه باشد .آیت ا ...علم الهدی
افزود :هر شورای شهری که مدیریت شهری را به دست
گرفت ،کار هایی انجام داده ،خوشبختانه در مدتی که
در مشهد حضور داشتم ،شورای شهر منفی نداشتیم که
بگوییم برای شهر مشکلآفرین بوده یا در حل مشکالت
شهر ناموفق عمل کرده است ،در دو سه شورایی که بنده
تجربه کردم ،هر شورا از انسجام خوبی برخوردار بوده،
اختالف نظری که در داخل شورا صورت می گرفته،
انعکاس بیرونی نداشته و آقایانی که با هر رویکرد و
بینش اجتماعی و سیاسی آمده اند ،آثار مثبت و برکاتی
داشته اند .وی تصریح کرد :هریک به شکل خاص و
نوع ویژه ای در مسئله عمران و آبادانی شهری اثرگذار
بودهاند اما در مجموع ،هرکدام در یک بعد از ابعاد مؤثر
بوده اند ،امیدواریم شما آقایان نیز با تکیه بر مبنای
اعتقادی خود و گرایشی که نسبت به نظام ،انقالب و
مقام والیت دارید ،دارای آثار پربرکتی برای شهر باشید.
آیت ا ...علم الهدی با تأکید بر این که هویت شهر مشهد
با هیچ شهر دیگری قابلمقایسه نیست ،عنوان کرد :در
مسئله مدیریت شهری با تمام مواردی که ازنظر حضور
سرمایهگذار و تأمین مطالبات مردمی ،بیان شد ،هویت
این شهر در دنیا قابل مقایسه نیست؛ مسئله ای که تا
االن در شهرداری و شورای شهر مطرح شده ،مسئله
حفظ هویت شهر است .امام جمعه مشهد با بیان اینکه
بر حفظ هویت امام رضا(ع) در این شهر تأکیددارم،
ادامه داد :شما عزیزان نیز با توجه به اعتقاد و متدین
بودنتان ،باید مقید باشید که هم نسبت به مسائل
فرهنگی و اجتماعی و هم ساخت وساز ،هویت شهر را
حفظ کنید .نماینده ولی فقیه با اشاره به این که قب ً
ال
نیز با روش ساخت وساز شهر موافق نبودم ،خاطرنشان

کرد :رهبر انقالب در زمان حیات مرحوم طبسی امر
فرمودند که ساخت وساز پیرامون حرم مطهر و منطقه
ثامن باید با نظر نماینده ولیفقیه باشد که در آن دوران،
حرکت هایی انجام شد .آیت ا ...علم الهدی تصریح
کرد :اینکه مشهد را بهصورت جزیره کیش تبدیل کنیم
که وسطش یک گنبد طال دارد ،برهم زننده هویت امام
رضا(ع) است آنهم با بازارها و مراکز اقتصادی مختلف
که معارض با جریانات فرهنگی است؛ خوشبختانه
آقای رئیسی جلوی فروش مغازه های اطراف حرم را
گرفته و گفته بعد از این که نوع کسب و صنف مشخص
شد ،مغازه ها را اجاره می دهیم زیرا فروش مغازه های
اطراف حرم ،بافت حرم را از بین می برد.

•فروش اجناس خارجی اطراف حرم ،خالف
هویت شهر و اقتصاد مقاومتی است

آیت ا ...علم الهدی با اشاره به فروش اجناس خارجی
در فروشگاه های اطراف حرم ،عنوان کرد :این سیستم
هویت حضرت رضا(ع) را برهم می زند ،مغازه هایی
اطراف حرم ایجاد می شود که گناه و معصیت خدا و از
طرف دیگر ،خالف اقتصاد مقاومتی فرموده رهبری
است .وی خاطرنشان کرد :مدیریت شهری ،مدیریت
حفظ هویت امام رضا(ع) است ،مطالبات مردم متنوع
است و باید به آن ها پاسخ داد اما این پاسخگویی باید با
حفظ هویت امام رضا(ع) باشد ،باید به کل شهروندان
این شهر مدیریت شهری پاسخگو باشد اما در این
پاسخگویی باید اولویت بندی شود و اولویت اول ،امام
رضا(ع) است .عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید
بر این که در مقابل کسانی که از طرف مردم به عنوان
فرد صالح انتخاب شده اند ،نه تحمیل انتخابی و نه
تحمیل اعتقادی و فکری دارم ،گفت :ممکن است آنان
من ،بینش سیاسی و یا بینش دینی من را قبول نداشته
باشند ،از اصول دین نیستیم و بنای تحمیل عقیده و فکر
را هم ندارم اما شما به عنوان افراد مسلمان ،متدین و
انقالبی باید در کار خود حجت دینی داشته باشید،
حالل و حرام را رعایت کنید و طبیعی است برای این
حالل و حرام باید در درگاه خدا پاسخ دهید .امام جمعه
مشهد افزود :در مسائل انقالبی نیز افراد در نظریات،
عقاید و بینش های مختلف در عرصه کارگزاری نظام
هستند ولی در این عرصه با هر بینشی حضور دارند،
مشروعیت نظام و عملیات کارگزاران با نظر والیت
است زیرا والیت در رأس نظام است .نماینده ولی فقیه

در خراسان رضوی اضافه کرد :نمایندگانی که حضرت
آقا در استان ها قرار می دهند ،به عنوان نمایندگی
دفتر آقا نیست ،مخصوص عملیاتی است که باید در
استان از سوی ایشان صورت بگیرد ،خواه ناخواه با یک
جریان نظارتی و پاسخگویی به مقام معظم رهبری نیز
همراه است .امام جمعه مشهد با بیان این که در برخی
موارد نیاز است که بین نماینده ولی فقیه و مدیریت
شهری هماهنگی هایی صورت بگیرد ،عنوان کرد :در
راه اداره شهر گاهی نیاز است هماهنگی هایی با حوزه
نمایندگی ولیفقیه شکل بگیرد تا امور به بهترین شکل
انجام گیرد .آیت ا ...علم الهدی به مشکالت پیش روی
سرمایه گذاری در مشهد اشاره کرد و گفت :در مسئله
سرمایه گذاری ،با تعارضی مواجه شدیم که آن ،حضور
برخی افراد به حوزه سرمایه گذاری برای منافع خود
است ،مواردی که ممکن است در عرصه عمران شهر
بی اثر نباشد اما در مسائل فرهنگی در تعارض است.
نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر این که با ایجاد
مراکز تفریحی مخالف نیستیم ،خاطرنشان کرد :با
مراکز تفریحی مخالف نیستیم اما مراکزی که شئون
فرهنگی ما را به هم نزند؛  25میلیون زائر داخلی و 4
میلیون زائر خارجی در این شهر رفت وآمد می کنند
و دنبال مراکز تفریحی هستند ،باید توجه شود که هر
نوع مرکزی به عنوان مرکز تفریحی در این شهر ایجاد
شود ،بازار تفریحی کشور خواهد شد بازار تفریح برای

نشستادبی

سینما

مشهدی ها .آیت ا ...علم الهدی به مشکالت به وجود
آمده برای پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت :در زمان
احمدی نژاد نیز خواستند در مشهد شهر تمدن بسازند
که این شهر از ارتفاعات بینالود از شاندیز و طرقبه آغاز
شد و تا دیزباد ادامه پیدا می کرد ،برای شهر تمدن،
مهندس جواد شهرستانی با سه شرکت فرانسوی به
مشهد آمد ،قبول کردند ،مشایی آمد و کلنگش را هم
زد؛ گفتم با ایجاد انواع و اقسام تفریحات در شهر امام
رضا(ع) ،روزی چند صد هزار گناه شکل می گیرد،
تا مشغول خنثی کردن طرح شهر تمدن بودیم ،طرح
پدیده را اجرا کردند .امام جمعه مشهد خطاب به
اعضای منتخب شورای پنجم ،تأکید کرد :مشهد را
کانون سرمایه گذاری کنید اما سرمایه گذاری برای
ایجاد اشتغال برای نیروی کار جوان ،مشکل ما در
مشهد در مسئله توسعه حوزه صنعت است زیرا همه
صنایع در این شهر خرد است ،یک بازار مصرف دارد
و بهره برداری آن برای جای دیگر است؛ به طور مثال،
آقایی در آمریکا زندگی می کند ،سه کارخانه در مشهد
دارد ،سالی یکبار به مشهد میآید ،پولهایش را جمع
می کند و برمی گردد! این شکل کار ربطی به مشهد و
توسعه صنعت و اشتغال این شهر ندارد.

•مشهد محل توسعه صنایع مادر است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر این که

گوناگون

از مجموعه اکران های گروه هنر و تجربه ،ساعت  17امروز فیلم «یک
ایستگاه جلوتر» در سینما هویزه مشهد اکران می شود .در خالصه
داستان این فیلم آمده است :عباس بعد از  20سال به روستای
محل تولدش بازگشته است ،اهالی روستا مطلع می شوند که
عباس به بیماری سختی گرفتار است و چند روز بیشتر زنده نخواهد
ماند .آن ها از وی می خواهند تانامه هایی را که برای مرده هایشان
می نویسند با خود به آن دنیا ببرد.

خبر

تقدیرازبرگزیدگانجشنوارهاستانیخوارزمی
جشنوارهنوجوانانخوارزمیدراستان،روزگذشتهباتقدیر
ازبرگزیدگان به کار خود پایان داد .به گزارش خراسان
رضوی ،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
درمراسماختتامیهاینجشنوارهکهدردانشگاهفرهنگیان
مشهدبرگزارشد،بابیاناینکهجشنوارهخوارزمیفرصت
خوبی برای بروز استعدادهای دانشآموزان است ،گفت:
در جشنواره خوارزمی در سطح ملی بیش از  3میلیون
دانشآموز شرکت کردهاند که میزبانی آن به عهده استان
خراسان رضوی است« .علی زر افشان» با اشاره به اینکه
این جشنواره ها فرصتی برای شناسایی استعداد ها و
حمایت از آن ها ایجاد می کنند ،افزود :دانش آموزان
برتر در این جشنواره فرصتی  6ساله دارند تا در سایر
رقابت های مشابه شرکت کنند و نوآوری های جدیدی
پدید آورند .وی با ذکر این نکته که در خالل جشنواره ها
بسیاریازاستعدادهاشناساییمیشود؛اظهارکرد:امروز
تنها صحبت از استعداد درخشان نظری و علمی نیست
و تنوع زیادی در رشتههای جشنواره برای پاسخگویی به
استعدادهایمختلفوجوددارد.
مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضوینیزدراینمراسم
باابرازتاسفازدرگذشتنابغهریاضیجهان،عنوانکرد:
مریم میرزاخانی با رفتنش جامعه علمی جهان را در غم
و اندوه فرو برد .وی که به این درجه از افتخار رسیده بود،
همانند شما دانش آموزان همین مسیر ها را طی کرده
بود« .علیرضا کاظمی» خاطر نشان کرد :یکی از بهترین
اقدامات آموزش و پرورش در راستای تحول سند بنیادین
و کیفیت بخشی به مسائل آموزش و پرورش و توجه به
عدالت آموزشی؛ برگزاری جشنواره هاست که از دوره
ابتدایی شروع شده است و تا پایه های بعدی ادامه دارد.
وی در مورد نقاط قوت برگزاری این جشنواره ها ،گفت:
این رقابت ها که از سطح دبستان آغاز شده ،در قطب ها
و مناطق آموزش و پرورش استان وکشور برگزار میشود
و عالوه بر دستاورد های علمی و پژوهشی ،زمینه بروز
خالقیت را نیز ایجاد می کند ،همچنین استعداد های
نهفته کشف می شود و در رقابت های علمی افراد در
کنار هم قرار می گیرند .وی مهم ترین دستاورد آن را

مدیر کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان
با خانواده شهیدان مدافع حرم ،سید عبدا...
حسینی ،سید برات سلطانی و مرتضی رجبی
دیدار کرد .به گزارش ایثار« ،عابدین عابدی
مقدم» در این دیدار گفت :خانواده های شهدای
مدافع حرم با صبر و استقامت و پیروی از والیت
مطلقه فقیه ،نهضت امام خمینی(ره) را پویاتر
می کنند .عابدی مقدم تصریح کرد :شهدا با
انتخاب راهحق و حقیقت ،دوستی با اهل بیت(ع)
را برای خود برگزیدند و به آرزوی خود یعنی
شهادت رسیدند و برابر آیات قرآن کریم زنده و
جاویدان هستند .وی خاطر نشان کرد :شهدا
و ایثارگران ما با دفاع از حرم اهل بیت(ع) و
جانفشانی و ایثارگری که از خود نشان دادند
رسالت خود را به انجام رساندند و والیتمداری،
استقامت ،صبر و بردباری شما خانواده ها در

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش
خراسان رضوی نیز در این مراسم بیان کرد :جشنواره
نوجوانان خوارزمی در شش رشته پژوهش ،مسابقات
آزمایشگاه ،ادبیات فارسی ،زبان خارجی ،بازارچه های
دانش آموزی کار و فناوری و دست سازه ها با محوریت
آموزش و پرورش تمام ساعتی ،کیفیت آموزشی و عدالت
آموزشی که مبتنی بر سند تحول بنیادین است برگزار
می شود« .رضا صابری توالیی» ادامه داد :امسال در
سطح استان خراسان رضوی در گروه دختران و پسران
در مجموع  675نفر به جشنواره خوارزمی راه یافتند
که در چهار سطح آموزشگاهی ،منطقه ای ،استانی و
قطبی هستند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اقدامات شورای اسالمی
چهارم و شهردار مشهد برای آبادانی حاشیه شهر،
عنوان کرد :آقایان برای این منطقه کار کردند و
مقداری آباد شد اما این نکته را در نظر داشته باشید که
همیشه شرایط قشر فقیر و آسیب پذیر را بیشتر رعایت
کنید زیرا زودتر و بیشتر راضی می شوند؛ نمی گوییم
از عمران و آبادانی شهر کم شود.در دوره فعلی آقایان
از حجم عمران و آبادانی کم نکردند همان طور که
دیدیم مترو را ادامه دادند و به حاشیه شهر نیز خدمت
کردند .آیت ا ...علم الهدی به اقدامات صورت گرفته
در حاشیه شهر اشاره کرد و گفت :شهرداری ،سپاه،
ارشاد و امور مساجد و برخی نهاد های دیگر در
حاشیه شهر فعال هستند ،آنان را جمع کردیم و ستاد
ساماندهی و هماهنگی حاشیه شهر را تشکیل دادیم،
در ارتباط با ستاد ساماندهی حاشیه شهر خواه ناخواه
ساخت وساز ها که ساخت  400مسجد ویرانه و مراکز
ورزشی بوده ،به عهده یکی از این نهاد ها بود که این
اقدامات ،هم حاشیه شهر را آباد و هم در امور فرهنگی
به ما کمک کرده است؛ رهبر انقالب امر کردند این
ستاد تا  5سال دیگر به کار خود ادامه دهد تا نتایج قابل

به گزارش ایرنا ،دبیر و سخنگوی منتخبان پنجمین
دوره شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این دیدار
گفت :تالش شده است در دوره انتقالی شورای شهر
آسیبها و مشکالت فعلی و موانع و راهکارهای مناسب
در زمینه توسعه فعالیت های شهری مد نظر قرار گیرد.
«محمدرضا حیدری» افزود :شورای پنجم شهر مشهد
از افراد با سابقه در حوزه های مدیریتی ،دفاع مقدس
و هیئت علمی تشکیل شده که می توانند زمینه ساز
دستاورد های ارزشمند در شهر مشهد باشند .وی به
برخی مشکالت مشهد اشاره کرد و گفت :تامین منابع
درآمدی شهر با توجه به رکود صنعت ساختمان یکی
از موضوعاتی است که منتخبان این دوره به صورت
جدی آن را دنبال می کنند .وی اظهار کرد :هر چند
که مدیریت واحد شهری در شرایط فعلی وجود ندارد
ولی ما به دنبال مدیریت هماهنگ شهری هستیم و
در این زمینه تالش می کنیم هماهنگی مناسب بین
دستگاه های مختلف شکل بگیرد .حیدری گفت:
در حوزه های فرهنگی تالش خواهیم کرد فرهنگ
شهروندی و احساس تعلق مردم به این شهر افزایش
یابد و دغدغه های دینی مد نظر قرار گیرد .وی افزود:
معماری و شهر سازی اسالمی ،توسعه متوازن شهر،
نظارت بر عملکرد شهرداری ،توجه به حاشیه شهر
مشهد و ارتقای رضایتمندی مردم از جمله رویکردهایی
است که در شورای پنجم دنبال خواهد شد.

در آستانه فرا رسیدن دهه کرامت ،از پوستر جشنواره تئاتر رضوی
رونمایی شد .به گزارش مشهد تئاتر ،همچون سال های گذشته
استان خراسان شمالی میزبان جشنواره تئاتر رضوی خواهد بود و
دوازدهمین دوره این جشنواره  8تا  11مرداد ماه در شهر بجنورد
برگزار می شود .رأفت و مهربانی ،اولویت علم و دانش در زندگی،
صبر و مقاومت ،تأکید بر جایگاه خانواده و ازدواج و توجه به سالمتی
در سیره رضوی ازجمله محور های این جشنواره است.

دیدارمدیرکلبنیادشهیداستانباخانوادهسهشهیدمدافعحرم

• 675دانشآموز نخبه راهیافته به جشنواره
خوارزمی

•در دوره فعلی آقایان از حجم عمران و
آبادانی کم نکردند

•به دنبال مدیریت هماهنگ شهری هستیم

ایثار و شهادت

نسیمسهیلی

تربیتدانشآموزاندرراستایسندتحولبنیادیندانست
و افزود:دانشآموزان با حضور در این میدانهای رقابتی،
کار تیمی ،علمی و پژوهشی را می آموزند و شجاعت
و اعتماد به نفس آن ها برای ورود به عرصه های علمی
پژوهشی افزایش می یابد .کاظمی تصریح کرد :دو
سیاسترادراینحوزهدنبالمیکنیم،اولفراگیرکردن
جشنوارههابهگونهایکهزمینهحضورتمامدانشآموزان
در این رقابت ها امکان پذیر باشد و دوم کیفیت بخشی و
تنوعبخشیبهاینجشنوارههادرهمهحوزههایانسانی،
تجربی،طبیعیو...

مشهد جای توسعه صنایع مادر است ،خاطرنشان کرد:
سرمایهگذاری به مشهد بیاورید که در حوزه زائر و زیارت
هزینهکندزیرابنیهوظرفیتسرمایهگذاریدراینحوزه
بهقدری است که اگر سرمایهگذاری شود ،هم مشهدآباد
میشود و هم در حوزه ایجاد اشتغال برای جوانان ،قدم
بزرگی برداشته می شود .وی به بیان نمونه ای از عرصه
فعالیت اقتصادی در حوزه زائر و زیارت پرداخت و اظهار
کرد :باوجود ورود این حجم از زائر ،در زمان اوج سفر،
 60درصد هتل های  5ستاره مشهد پر است ،بسیاری
از زائران خارجی به هتل نمی روند چون ذائقه آنان با
هتل های ما نمی خواند؛ شهر زائر در مشهد در حال
ساخت است که ظرفیت  4هزارنفری دارد ،این موارد
ظرفیت سرمایه گذاری زیارت است .وی اضافه کرد:
توسعهمراکزتفریحیخوباستامامراکزیحسابشده،
برنامه ریزی شده و در مسیر توسعه فرهنگی خودمان.
آیتا...علمالهدیافزود:درمسئلهعمرانوآبادانی،شهر
ما شیب دارد ،هرچقدر هم آقایان در شورا تالش کنند،
نمیتوانند شهری یکنواخت ازنظر امکانات ایجاد کنند،
شیب شهر یا به طرف خانواده های مرفه و متمکن است
یا به سمت فقرا .امام جمعه مشهد ادامه داد :به شورای
قبل گفتم هزینه یک گلدان در بولوار فلسطین با هزینه
جدولکشیودرستکردندوکوچهدرحاشیهشهربرابر
است،خداراخوشمیآیدآنبچهچونناداراستدرخاک
بغلتداماآنآقاباماشینآخرینسیستمخودشازکنارآن
گلدان رد شود ،زیبایی گلدان چشمش را نوازش کند اما
بازهمبهچشمآنآقانمیآیدوتشکرینمیکند؟

قبولی از فعالیت آن حاصل شود .وی با بیان اینکه شهر
را طوری اداره کنید که امام رضا(ع) از شما راضی باشد،
گفت :توس نیز یکی از ظرفیت های فرهنگی مشهد
است که باید مرکز خوبی برای همایش های علمی،
فرهنگی و هنری در کشور شود .نماینده ولی فقیه
در خراسان رضوی ادامه داد :در دوره مسئولیتم
چه در دوره امام جمعه بودن و چه در دوره نمایندگی
ولی فقیه در خراسان رضوی ،مطلق ًا در امور نهاد های
شهری و مقام های دولتی دخالتی نداشتم؛ در حوزه
نهاد هایی مثل شهرداری و یا دولتی در فعالیت های
آقای استاندار ،برای قرار گرفتن افراد در موقعیت ها
کوچک ترین دخالت و تحمیلی نداشتم ،در شورای
شهر نیز همینطور بوده که در حوزه تصمیمگیریهای
شورای شهر دخالتی نداشتم .امام جمعه مشهد افزود:
بنده مؤونهای هم برای دستگاههای دولتی و شهرداری
نداشتم ،این فرهنگ از زمان مرحوم آیت ا ...طبسی
وجود داشته که علیرغم شکل موجود در سایر استانها
که هزینه حوزه نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه ،یا
به عهده شهرداری و یا استانداری بوده اما مشهد به
خاطر وجود آستان قدس و امکانات آستان قدس در
زمان مرحوم طبسی ،هیچ وقت تحمیل هزینه ای نه
بر دولتی ها و نه برنهاد هایی که برخاسته از آرای مردم
بوده ،نداشته است.

تئاتر

نشست نقد و بررسی کتاب طنز «کبریت کم خطر» با حضور جمعی از
طنزپردازان کشور در مشهد برگزار می شود .به گزارش به نشر ،در
این نشست «ناصر فیض»« ،اسماعیل امینی»« ،قاسم رفیعا» و «مجید
رحمانی صانع» از طنزپردازان و کارشناسان مقوله طنز و همچنین
«علیرضا لبش» نویسنده اثر حضور خواهند داشت .این نشست ساعت
 18تا  20امروز در فروشگاه به نشر در چهارراه بزرگمهر بولوار سجاد
مشهد برگزار می شود.

خبر

دوشنبه 26تیر. 1396شماره3615

رونماییازپوستر
جشنوارهتئاتررضوی

«کبریتکمخطر»
نقدمیشود

«یکایستگاهجلوتر»
درسینما
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راستای پایداری نهضت انقالب اسالمی قابل
تحسین است .گفتنی است شهیدان مدافع حرم
سید عبدا ...حسینی ،مرتضی رجبی و سید برات

سلطانی به ترتیب  14و 21فروردین 1395و
 15اردیبهشت  1394در سوریه به مقام رفیع
شهادت نائل آمدند.

