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به یاد سردار شهید «محمدحسین مهاجر»

مسلح کرد و من شلیک کردم .حسین همیشه و در همه
کارها قبل از من حضور داشت و برای من و خیلی از بچه
ها مثل یک استاد بود .از او درباره نحوه شهادت سوال
می کنم ،می گوید :حسین در عملیات خیبر به شهادت
رســید .عراقی ها مواد منفجره مورد نیازشان را از روی
یکپلمیگذراندندوحسینو 35نفردیگربرایمنفجر
کردن این پــل رفتــه بودند که به شــهادت رســیدند .او
حرف هایش را این گونه به پایان می رساند :یکی از یالن
روزگار بود .باید او را در جبهه می دیدید تا متوجه شوید
چقدر شجاع اســت .اما زمانی که مشــهد و در مرخصی
بود بسیار آرام و سر به زیر بود .اگر قرار باشد سه نفر را به
عنوان شــجاع ترین افرادی که در جنگ از نزدیک دیده
ام نام ببرم ،قطعا حســین یکی از آن هاســت .شب های
عملیات غسل شهادت می کرد .همیشه در عملیات ها
هم از بقیه جلوتر بود.

از فرماندهان تیپ  21امام رضا(ع)

مهــدی عســکری 34 -ســال می گذرد از آن روز که آفتاب زندگی در شرق دجله غروب
کرد و خورشید زندگی جاودانه ات با شــهادت طلوع کرد .می گویند غسل شهادت
کرده بودی ،لباس رزمت «نو» شــده بــود ،همرزمانــت را گرم تر از همیشــه در آغوش
کشیده بودی و بیشــتر از همیشــه با آن ها شــوخی می کردی ،انگار رفتنت را از پیش
می دانستی . ...می گویند برای نابودی پلی مهم و استراتژیک با  35نفر از یاران رفته
بودی؛ پلی که دشمن از روی آن می گذشــت و تجاوزش به خاک وطن را ادامه می داد.
محاصره که شــدی هیچ رد و نشانی از خود نگذاشتی ،نه بیســیم ،نه اسناد مکتوب و
 . ...عجیب حکایت تو شــاعرانه و عاشقانه است ،گذشــتن از همه چیز و نیستی برای
رسیدن به تمام هستی عشــق  . ...یادی می کنیم از پاســدار انقالب اسالمی ،سردار
شهید «محمد حسین مهاجر قوچانی» ،از فرماندهان تیپ  21امام رضا(ع) ،مردی که
متولد  1342در مشهد بود و در سال  1362جاوید االثر شد ...
مادر شــهید می گوید :همســرم مأموریت بود .دخترم
را روی پایم گذاشــته بودم و پســرها رو به رویم نشســته
بودند .برایشان قصه حضرت زینب را می گفتم .به وداع
که رسیدیم بلند گریه می کردند.
پدرشانکلیدانداختوواردشد.شدتگریهراکهدیدبا
هول و هراس از من علت را جویا شد .گفتم قصه حضرت
زینب را می گفتم .همســرم رو به آســمان کــرد و گفت
خدایا شکر که چنین خانواده و فرزندانی به من دادی.
حسین و محسن هر دو مکبر بودند.
یکــی در مســجد قــرآن و دیگــری در مســجد صاحــب
الزمان(عج) .از مدرســه که می آمدند ضبط صوت را به
مسجد می بردند؛ اول اذان پخش می کردند و بعد هم
مکبر می شدند.
مادر ادامه می دهد :شــب دامادی حسین ما حریفش
نشــدیم که او را به بــازار ببریم و خودمان رفتیم .شــبی
که خبر شهادت محســن را دادند خیلی گریه می کرد.
علتش را پرســیدم و گفت مادر چرا محســن باید شهید
بشود و من شهید نشــوم .آخرین باری که از جبهه زنگ
زد گفت :مامان نماز شــب می خوانید؟ اگر خواندید یا

رئیس شورای شهر مشهد

حکمشهردارمشهد
امروزیا شنبه صادرمی شود

حیدری:سه شنبه در دیدار با معاون وزیر کشور
بخشی از مراحل صدور حکم را طی کردیم

خبیری -رئیس شــورای شــهر مشــهد گفت :طی دو روز
آینده (امروز؛ پنج شنبه یا شنبه هفته آینده) حکم شهردار
مشهد از سوی وزارت کشور صادر می شود.
"محمدرضاحیدری"درگفتوگوباخراسانرضویافزود:
سهشنبهاینهفتهدرجلسهایکهبههمراهمقدوریمعاون
هماهنگی امــور عمرانــی اســتاندارو تقی زاده خامســی
شــهردارمنتخب مشــهد بــا خنــدان دل معــاون عمرانی
وامورشــهرداری هــا ی وزارت کشــور در ایــن وزارت خانه
برگزارشدکارشناسانومدیرانحوزهاینمعاونتگزارشی
از ارزیابــی ها ودغدغه های خود درباره شــهر مشــهد ارائه
کردند .ویاضافهکرد:همچنیندراینجلسهمنومعاون
هماهنگیامورعمرانیاستاندارخراسانرضویوشهردار
منتخب مشــهد برنامه های آینده خود را برای شهر مشهد
اعالموگزارشیازوضعیتموجودشهرارائهکردیم.حیدری
بابیاناینکهبابرگزاریاینجلسهدروزارتکشوربخشی
از فرایند صــدور حکم شــهردار منتخب مشــهد طی شــد
اظهارکرد :بعد از این جلســه قول داده شــد حکم شهردار
مشهد ظرف 2-3روز آینده صادر شود که خواستار شدیم
روند امضای حکم شــهردار مشهد تسریع شــود که در این
زمینه قول مساعد داده شده است.در خور ذکر است :یک
شنبهاینهفتهفرماندارمشهداعالمکردهبود:روالطبیعی
صدور حکم شهردار مشهد دروزارت کشور طی می شود و
حکمشهردارتاآخرهفتهجاریابالغمیشود.

رئیسآموزشوپرورشاستثنایی

خراسانرضویخبرداد:

سنجش سالمت 98هزار نوآموز
در استان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت:
با اجرای طرح ســنجش ســامت کودکان آمــاده ورود به
دبستان ،تاکنون  98هزار و  173نوآموز در این استان زیر
پوششطرحقرارگرفتهاند.بهگزارشایرنا"مهینتوکلی"
افزود :از این تعداد برای 86هزار و 941نوآموز شناسنامه
سالمت الکترونیکی صادر شد و برای ثبت نام به مدارس
عادی معرفی شــدند .وی ادامه داد :همچنیــن  11هزار
و  232نوآموز مشکوک به مشــکالت آمادگی تحصیلی،
هوشوسالمتفردیبهمرحلهتخصصیسنجشمعرفی
شدند .از نوآموزان معرفی شده به مرحله تخصصی 9هزار
و 699نفردارای یکمشکلوهزارو 533نفردارایبیش
از یک مشــکل تشــخیص داده شــده اند .رئیس آموزش و
پرورش استثنایی خراســان رضوی گفت :پیش بینی می
شود برای ســال تحصیلی جدید  125هزار نوآموز آماده
ورود به دبستان در سطح استان زیر پوشش طرح سنجش
سالمت قرار گیرند .این طرح به طور رسمی تا پایان مرداد
ادامه داشت اما همچنان خدمات دهی به نوآموزان ادامه
دارد .وی افزود :والدین در مراجعه به مراکز و پایگاه های
ســنجش تاخیر نکنند؛ زیرا ثبت نــام در مــدارس صرفا با
شناسنامه سالمت انجام می شود.

حرم امام رضــا(ع) رفتید از من یادتان نرود .راســتی از
من راضی هستید؟ و من گفتم چرا نباید راضی باشم؟ و
همان آخرین گفت وگوی ما بود...

•شنیدن خبر مفقودی اش خیلی سخت بود

«فاطمــه مهاجــر» خواهــر شــهید دربــاره خصوصیات
برادرش می گوید :چــون پدرم فوت کــرده بود ،خیلی
درباره ما احســاس مســئولیت می کرد .بــرای حجاب
من اهمیت قائل بود و خوب درس خواندن ما هم خیلی
برایش مهم بود.
بعد از فوت پدر ،بــرای آرامش مادر هم کــه بود همواره
میاناعضایخانوادهبهخوبینقشبزرگتررابازیمی
کرد و ما هم او را خیلی قبول داشتیم .برادرم به آشپزی و
نقاشی عالقه زیادی داشت.
یادم می آید وقتی قرار بود برایش به خواستگاری برویم
اصال در بند ظواهر نبود ،می گفت با ُحجب و حیا باشد،
همین کافی اســت .وقتی خبر مفقود شــدن حسین را
آوردند ،من  9ماه بود که ازدواج کرده بودم .محسن هم
به تازگی شهید شده بود .شنیدن خبر مفقودی حسین
خیلی برایمان سخت بود.
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•خونش لباسش را سرخ کرده بود

• «یل» جبهه ها

«حسین بهرامی» از دوســتان قدیمی شهید می گوید:
آشنایی من با شهید حسین مهاجر و برادرش محسن به
سال 58بر می گردد .درست زمانی که در اولین اردوی
سپاه بعد از انقالب در باغرود نیشابور شرکت کردیم .ما
هر دو دبیرستانی بودیم و من به اتفاق آقای افخمی که از
دوستانم بود در این اردو شرکت کردیم و با حسین آشنا
شدیم .در اردو نشاط و انرژی حاکم بود .من ،حسین و
محسن و چند نفر دیگر با هم یک گروه را تشکیل داده و
خیلی پر انرژی بودیم و در اردو همه گروه ما را به خاطر
همین ویژگی ها می شناختند .دوســتی ما بعد از اردو
ادامه پیدا کرد .حسین به مسجد «الجواد(ع)» خیابان
دانشگاه رفت و آمد داشــت و من را هم معرفی کرد و در
این مســجد رشته دوســتی مان قوی تر شــد .آن ایام به
خاطر شرایط خاص حفاظت از انقالب ،مساجد به طور
شبانه روزی فعال بود و ما هم ساعات زیادی را در مسجد
می گذراندیم و کم کم عالقه های میان ما جدی و جدی
تر شــد .من درس هم می خواندم اما حسین در مسجد
فعال تر از من بود و بعد هم راهی سپاه شد و مدتی قبل از
حضورمن،بهجبههرفت.وقتیفهمیدبچههایمسجد
آمده اند به جبهه خیلی خوشــحال شــد و به اســتقبال
مان آمد .اوایل جبهه وقتی در شلمچه بودیم یک روز با
«آرپیجی» وارد خط شد و از من سوال کرد تا حاال آر پی
جی زدی؟ گفتم نه و کمکم کرد ،موشــک آر پی جی را

ســردار «علی اکبــر گرمــه ای» فرمانــده ســابق نیروی
مقاومتاستانگلستانخاطرهایشنیدنیازاینشهید
بزرگوار بیان کرده و می گوید :در اولین دیدارهایی که با
هم در جبهه داشتیم یادم می آید یک روز با جیپ نظامی
بهپشتجبههآمدهبودتامقداریمهماتبرایخطببرد.
گفتم حسین پشت گوشت را نگاه کن .دستش را برد به
سمت گوشش و دید خون زیادی از گوشش سرازیر شده
و لباس هایش را سرخ کرده ،اما اصال متوجه نبود .همان
طور که در دود و غبار به عقب آمده بود ترکشی به گوشش
اصابت کرده بود و متوجه خون ریزی گوشش نشده بود.

•لباس خاکی اش را خیلی دوست داشت

«سیدمجید مصباحی» همرزم این شهید بزرگوار نیز می
گوید :در اولیــن دیدارهایی که در جبهه با هم داشــتیم
لباســی خاکی به تن می کرد و خیلی هم آن را دوســت
داشت .در عملیات چزابه بود که فهمیدم حسین مهاجر
با خیلی از همرزمان دیگر متفاوت است .بسیار مصمم و
معتقد به کار بود.
حسین در عملیات بستان – خط چزابه ،بیت المقدس،
مسلمابنعقیل،رمضان،والفجرمقدماتیوخیبرحضور
داشــت و در همان عملیــات خیبر هم مفقود االثر شــد.
وقتی قرار بود ازدواج کند ،گفت« :می خواهم بروم داماد
بشوم» و رفت و شــنیدیم عقد کرده اســت .همان هفته
ســردار قالیباف هم عقد کرده بود و ما برای مجلســش
مشهد بودیم .ســه ،چهار روز بعد بود که سردار قالیباف
آمد و گفت :حسین هم مراسم عروسی دارد ،مجلسش
ســمت چهار راه میدان بار بــود .وقتی رســیدیم دیدیم
حسین کت و شــلوار پوشــیده و با کفش ورزشی جلوی
در ایســتاده اســت .زیبایی ظاهری و نوع لباس و کفش
خیلی برایش مهم نبود .رفتیم و در مجلس عروسی اش
شرکت کردیم.

جشن عاطفه ها 23و24شهریوردرخراسان رضوی برگزارمی شود

محکومیت کشتار کودکان میانمار توسط فرزندان گلستان علی (ع)در مشهد

 22هزاردانش آموزنیازمنددرانتظارهمدلی
خبیــری -مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی
(ره) خراســان رضــوی گفــت :پنــج شــنبه و جمعــه
23و24شــهریور جشــن عاطفه ها با شــعار مهر در
انتظار همدلی همزمان با سراســر کشور برای جمع
آوری کمک بــرای دانش آموزان محــروم برگزار می
شود که در خراســان رضوی 22هزارو 500دانش
آموزنیازمند در انتظار کمک هستند.
به گزارش خراسان رضوی "محسن مسعودیان راد"
روز گذشته در نشســت خبری افزود :جشن عاطفه
ها امسال در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله
اول آن 23و24شهریور در  ۶۴۶پایگاه کمک های
مردمی در سراسر استان ومرحله دوم آن  19مهرماه
با مشارکت آموزش وپرورش  ،سازمان دانش آموزی
وبسیج ســازندگی درتمام مدارس خراسان رضوی
برگزار خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :از 646پایگاه  ۵۷پایــگاه مربوط
به مراکز نیکــوکاری ۱۵۵ ،مرکز روســتایی ۱۵۴ ،
مســجد ۶۵ ،پایــگاه در معابــر عمومــی و اصلــی۸ ،
پایگاه در مجتمع های تجاری و  ۹۳پایگاه در اصناف
فعال هستند.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن در کنــار فعالیــت
ایــن پایگاههــا دراســتان ،جشــن عاطفــه هــا عصر
23و24شهریور امروز وفردا (پنج شنبه و جمعه) به
شکل نمادین در محل نمایشگاه بین المللی برگزار
می شود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گفــت:
اســتاندار خراســان رضوی نیز با ارســال نامه ای به
تمامی دســتگاه های دولتــی و فرمانــداران ،از آن
ها خواســته اســت در این جشن مشــارکت کنند که
امیدواریم با توجه به تاکید استاندار شرایط مناسب
تری برای جمع آوری کمک های شــهروندان ایجاد
شود.مسعودیانراد با بیان این که  22هزار و 500
دانشآموز محروم در خراســان رضوی تحت پوشش
کمیته امداد هســتند ،اظهارکرد :مهر امسال برای

هر یک از این دانشآموزان بسته هدایای تحصیلی به
مبلغ  200هزار تومان شامل پوشاک ،کفش  ،کیف
ولوازم تحریر در نظرگرفته شده است.
وی گفــت :پیــش بینــی کــرده بودیم که درجشــن
عاطفه هــا در مجموع چهار میلیــارد و  200میلیون
تومان جمعآوری شود اما با برگزاری جلسات متعدد
بــا خیــران نیکاندیش موفق شــده ایم تاکنون ســه
میلیارد و  200میلیون تومان جمــعآوری کنیم که
امیدواریــم در برگــزاری جشــن عاطفــه ها تــا پایان
مهراین مبلغ به شش میلیارد و  400میلیون تومان
و دو برابــر مبلــغ جمــعآوری شــده کنونــی افزایش
پیداکند.مســعودیان راد افزود :ایــن مبلغ در حالی
است که سال گذشته در جشن عاطفه ها دو میلیارد
و  700میلیون تومان جمعآوری شده است.
مدیــر کل کمیته امــداد امام خمینی (ره) خراســان
رضوی بــا درخواســت از مردم بــرای رعایت حرمت
دانش آموزان نیازمند ،افزود :با توجه به این که بخش

ایستاده؛ سرداران و رزمندگان اکبر نجاتی ،اسماعیل قاآنی ،حمید چرختاب ،محمد باقر قالیباف ،شهیدان
حسن خانی ،قاسم حیدری نژاد و مسعود گنج آبادی
نشسته؛نفردومجانبازبصیرمحمودباقرزاده،ناصرمزینانی،شهیدانمحسنربونپور،محمدحسینمهاجر
(برخیازرزمندگانعزیزحاضردراینعکس،شناسایینشدند)

عمده ای ازکمک ها درقالب کاالســت ،لذا افرادی
که قصد کمک دارند این کاال ها را نو ودر بسته های
شــکیل اهداکنند تا در اختیار دانش آموزان محروم
قرارگیرد.
وی با اشــاره به این که هر سال شاهد افت جمعیتی
دانــش آمــوزان تحت پوشــش کمیته امدادهســتیم
اضافه کرد :سال گذشــته تعداد دانش آموزان تحت
پوشــش کمیته امداد حدود 23هزار و876نفر بود
که امســال به 22هزارو 500دانش آموزشامل۱۳
هــزار و  ۴۵۹دانــش آموز شــهری و  ۸هــزار و ۹۲۵
دانش آموز روستایی کاهش پیدا کرده است که از این
تعداد  ۱۰هزار و  ۹۸۹نفــر دختر و  ۱۱هزار و ۳۹۵
نفر پسر هستند.وی درباره نحوه کمک های مردمی
گفت :مردم می توانند کمک های خود را به شــماره
حســاب بانک ملی  ،۰۱۰۵۲۲۴۰۶۰۰۰شماره
کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۱۱۱۱با شماره واریز
 ۳۲۶۸۰پرداخت کنند.

فرزندان گلســتان علی( ع) با برگزاری اجتماع ضمن حمایت از کودکان مســلمان میانمار  ،جنایات و کشتار
مسلمانان و کودکان در این کشور را محکوم کردند .به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه گلستان علی (ع)،
در این اجتماع فرزندان خردسال دختر و پسر گلستان علی (ع) با به دست گرفتن پوسترها و برپایی ایستگاه
نقاشی و امضای یک طومار و صدور بیانیه ای به کشتار کودکان میانمار اعتراض کردند .درخور ذکر است در
پایان اجتماع کودکان گلستان علی (ع) که در مقابل ساختمان مشارکت های مردمی خیریه گلستان علی (ع)
واقع در احمد آباد مشهد برگزار شد بیانیه ای در محکومیت کشتار کودکان میانمار قرائت شد.

•اعالم آمادگی موسسه گلستان علی (ع) از سرپرستی 100کودک میانماری

هم چنین ســید حمیدرضازاده مدیر عامل موسســه گلســتان علــی(ع) گفت :این موسســه آمادگــی دارد که
100کودکمیانماریکهپدرومادرشانرادرحوادثاخیرمیانمارازدستدادهاندتحثپوششخوددربیاورد.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسالمی شهر مشهد:

اراضی بایر و خالی حریم شهر مشهد تعیین تکلیف می شود

به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،فیضی در برنامه رادیویی گفت :اولین اولویت کمیسیون
مناطق پیرامونی و کمبرخوردار شــورای اسالمی شهر مشــهد ،تعیین تکلیف اراضی موجود در محدوده شهر
اســت .وی افزود :در این راستا باید مرزبندی مشــخصی بین محدوده و حریم وجود داشته باشــد تا در گام اول
حاشیهنشینی بیرویه در شهر کنترل شود .وی اضافه کرد :در وهله بعدی باید خدمات مورد انتظار شهروندان
در این پهنهها ارائه شود تا شاهد سامان دهی در مناطق حاشیهای شهر باشیم .وی افزود :البته باید توجه داشت
که مرزبندی بین حریم و محدوده نباید آن قدر رقیق شود که شهروندان دچار مشکل شوند و امور معطل بماند.

