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معاون استاندار اعالم کرد:

اصحابرسانهاستان
تماشاگر «بهوقتشام»شدند
به همت ســازمان بسیج
رسانه خراســان رضوی
و بــا همــکاری پردیــس
ســینمایی اطلس ،فیلم
سینمایی «به وقت شام»
بــرای اصحــاب رســانه
اکران شــد .بــه گزارش
فــارس ،ایــن فیلــم در
اکرانی اختصاصی برای
اصحاب رسانه استان در
سه سالن پردیس سینمایی اطلس به نمایش گذاشته شد
و  ۴۰۰نفر از اهالی رســانه به تماشــای آن نشستند« .به
وقت شام» جدیدترین اثر «ابراهیم حاتمیکیا» کارگردان
نام آشنای کشورمان اســت که در جشنواره فیلم فجر سه
ســیمرغ بلورین کســب کرد .این فیلم در اکران نوروزی
سینماهای کشــور نیز قرار گرفت و با استقبال گسترده،
تاکنون بیش از هشت میلیارد فروش کرده است.
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فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا:

اگردشمناندست بهاقداماحمقانهای بزنندپاسخیسختخواهنددید
صبح چهارشنبه ،رژه نیروهای مسلح در گرامی داشت روز ارتش

گزارش جلسه
رضا میرزاده

فرمانــده قرارگاه منطقهای شــمال شــرق نیروی
زمینی ارتش گفت :تمام اقدامات و تجهیزات ما در
راستایبرقراریامنیتپایداراستوباالبردنتوان
رزمی و قدرت بازدارندگی ما ،هیچ تهدیدی برای
کشــورهای منطقه نخواهد بود ،اما اگر دشــمنان
ما ،دســت به اقــدام احمقانــه و غلطی بزننــد ،آن
چنان پاسخ ســختی را از نیروهای مسلح خواهند
دیــد کــه در تاریــخ انقــاب اســامی ثبت شــود.
به گــزارش «خراســان رضوی» امیر ســرتیپ دوم
«رضا آذریان» در نشست خبری اعالم برنامههای
گرامی داشــت روز ارتش در منطقه شــمال شرق
کشور ،تصریح کرد :اقدامات ایاالت متحده آمریکا
و وابســتگان آن اعــم از حملــه به مرزهــای ایران،
مشــارکت در انجام کودتا ،کمک به کشــور عراق
و لشکرکشــی به کشورهای همســایه ایران که از
ابتدای انقالب تا کنون انجام شــده ،هیچ تأثیری
نداشته است ،آنها در همه جا شکست خوردهاند
و در آینده هم شکست خواهند خورد .وی افزود:
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،در ادامه
حفاظتازنظامجمهوریاسالمیایرانوبرقراری
امنیت پایدار و پاسخ گویی به ادعاهای دشمن در
منطقه ،از آمادگی بسیار خوبی برخوردار هستند
و ارتش در هرجا الزم باشــد ،در برابر هر تهدیدی
ایستادگی میکند .امیر آذریان تأکید کرد :سپاه
و ارتش به عنــوان دو بازوی قدرتمند ،از اســام و
انقالب دفــاع کردهاند و دفــاع خواهند کــرد و به
عنوان یک ارتش الهی ،گوش بــه فرمان فرمانده
معظم کل قوا هســتند و اجازه هیــچ تعرضی را به
مرزهای جمهوری اســامی ایران نخواهند داد.
فرمانده قرارگاه منطقهای شــمال شــرق نیروی
زمینــی ارتش خاطرنشــان کرد :به همه کســانی
که علیــه جمهوری اســامی صحبــت میکنند و
عملیات روانی بــه راهانداختهانــد ،میگوییم که
آزموده را آزمودن خطاست و حماقت نکنید.

•خوداتکایی در ساخت و بهینه سازی
تجهیزات نظامی
فرمانده قرارگاه منطقهای شــمال شرق نیروی

عکس :میثم دهقانی

معاون اســتاندار گفت :ســال گذشــته  117درصد رشد
اعتبارات نهاد کتابخانههای عمومی را در اســتان شاهد
بودیــم .در عین حال 33پــروژه نیمــه تمام وجــود دارد از
جمله کتابخانه مرکزی مشهد که باید برای حل مشکالت
آنها و انجام این پروژهها تالش مضاعفی شود .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی اســتانداری «سید جواد حسینی» در
دیدار مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان بــا تاکید بر
تقویت فرهنگ کتاب و کتاب خوانی افزود :تقویت زنجیره
کتاب خوانی شــامل حلقههای مختلفی میشود که پدید
آورندگان ،نویسندگان ومترجمان در حلقه اول این زنجیره
قرار میگیرند و در حلقه دوم ناشران کتاب قرار دارند.
وی گفت :حلقه سوم ،کتاب فروشــیها و کتاب فروشان
هســتند و در اســتان  400کتاب فروشــی وجــود دارد.
حلقه چهارم کتابخانههای اســتان هستند که از اهمیت
ویژهای برخوردارند .همچنین در استان  205کتابخانه
عمومی وجود دارد که تقویت کمی و کیفی آنها باید مد
نظر قرار گیرد .حســینی با بیان این که حلقــه پنجم این
زنجیره کتاب خوانان و کتاب دانان هســتند ،افزود :هم
اکنون  74هزار عضو کتابخانه عمومی داریم که امســال
رشــد  30درصد را هــدف گذاری کــرده ایــم و برگزاری
نشســتهای کتاب خوانی حتــی با مدیران دســتگاهها
و فرمانــداران برای فرهنگ ســازی مد نظر قــرار خواهد
گرفت .برگزاری  300نشست کتاب خوانی با مشارکت
دو هزار نفر ،برگزاری جشــنواره کتــاب خوانی رضوی،
رشد 5درصدی تعداد کتابخانهها و 15درصدی عضویت
در کتابخانهها و افزایش  80درصدی مراجعه کنندگان
به کتابخانهها از دیگر دســتاوردهای حوزه کتاب خوانی
درسال گذشته بود که معاون استاندار به آنها اشاره کرد.
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زمینی ارتش افزود :یگانهای ارتش در مباحث
تجهیزاتــی و تســلیحاتی هــم به جایــگاه خوبی
رسیدهاند و با تشــکیل فرماندهی بهینه سازی
و تولیــد در نیروی زمینی ارتش ،توانســته ایم به
مرحلهایبرسیمکهتجهیزاتوتسلیحاتنظامی
را خودمــان تولید کنیــم و در اختیــار یگانهای
ارتشقراردهیموبابهینهسازیوایجادتغییرات
در برخی تجهیزات نیز نیاز خود را تأمین کنیم.
وی تأکید کرد :سیســتمهای ارتباطی ما امروز
کامال بومی اســت و هیچ کس نمیتواند در این
سیســتمها نفوذ کنــد .امیــر آذریان با اشــاره به
آمادگی رزمی نیروهــای ارتش گفت :تیپهای
متحرک هجومــی در نیروی زمینــی ،از هر نظر
آمادگــی دارنــد در کوتاهترین زمــان ممکن ،به
دورترین نقاط اعزام شوند و مأموریتهای خود
را انجام دهند .وی تأکید کرد :همه این موارد ،به
برکت نظام جمهوری اســامی و تأکیدات مقام
معظــم رهبری مبنی بــر افزایش تــوان دفاعی و
بازدارندگی نیروهای مسلح است.

امیرآذریان:به
همهفرماندهان
اعالمکرد هایم
کهدرهمه
مباحث،از
تولیداتداخلی
استفادهکنند

•ایفاینقشارتشدرکمکرسانیبهمردم

فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا با
اشــاره به ایفای نقش ارتش در کمک به مردم در
نقاط مختلف کشور گفت :در زلزله سال گذشته
در اســتان خراســان رضوی ،نیروهای ارتش به

کمک آســیب دیدگان شــتافتند و اولین یگانی
که به این مناطق اعزام شد ،هوانیروز ارتش بود،
در ادامه کار نیز ،نیروهای ارتش به مردم خدمت
رسانی کردند .وی افزود :در زلزله سرپل ذهاب
نیز نیروهای ارتش ،تمام تــوان خود را در کمک
به مردم و مــداوای مصدومان به کار گرفتند و در
جریان ســقوط هواپیما در یاســوج نیز نیروهای
ویژه ارتش ،در منطقه مستقر شدند و در شرایط
بسیار سخت ،زحمات بسیاری کشیدند.

•اعالم برنامههای روز ارتش

فرمانده قرارگاه منطقهای شــمال شرق نیروی
زمینــی ارتش همچنیــن با اشــاره بــه دلیل نام
گذاری روز  29فروردین به روز ارتش جمهوری
اسالمی گفت :پس از پیروزی انقالب اسالمی،
کسانی در کشور بودند که شعار انحالل ارتش را
سر میدادند یا به دنبال کاهش تعداد کارکنان
ارتش به لحــاظ ســازمانی بودنــد .امــا مرحوم
امــام (ره) به دلیل اشــراف به نقــش مهم ارتش
در به ثمر رســیدن و تثبیت انقالب ،برای آن که
خط بطالنــی بر این نظــر کشــیده و ارتش زنده
شــود ،در روز  28فروردین مــاه  1358پیامی
صــادر کردند و ضمــن حمایــت و پشــتیبانی از
ارتــش ،روز  29فروردیــن را بــه روز ارتــش نــام
گــذاری کردنــد و از نیروهای ارتش خواســتند

ضمن انجام رژه در این روز ،پشتیبانی خود را از
جمهوریاسالمیوملتبزرگایراناعالمکنند
و حضور خود را برای فداکاری در راه اســتقالل
و حفظ مرزهای کشــور به نمایش بگذارند .وی
افزود :مراسم رژه امســال روز ارتش نیز ساعت
 8:30روز چهارشــنبه  29فروردیــن مــاه در
میــدان  15خرداد مشــهد با حضور مســئوالن
لشکری و کشــوری آغاز میشــود و عالوه بر رژه
یگانهــای موتــوری و پیــاده ،پــرش چتربازان
نیروی مخصوص ارتش جمهوری اســامی نیز
از جمله برنامههــای روز ارتش خواهد بود .امیر
آذریان با اشاره به دیگر برنامههای بزرگداشت
ارتــش جمهــوری اســامی خاطرنشــان کرد:
دیدار با نماینده ولــی فقیه در اســتان ،دیدار با
خانوادههای شهدا ،جانبازان و ایثارگران دفاع
مقدس ،غبارروبی مزار مطهر شــهدا ،برگزاری
محافل انــس بــا قــرآن ،برگــزاری کالسهای
بصیــرت افزایی در یگانهای تابعه و مســابقات
ورزشی ،از جمله برنامههای بزرگداشت ارتش
اســت .وی افزود :جلد هشــتم کتاب لشکر 77
نیــز در روز  29فروردیــن بــا حضور اســتاندار و

دیگر مسئوالن ،رونمایی میشود .امیر آذریان
گفت :بــه همیــن مناســبت ،نمایش نامــهای با
عنوان «منطقه آرام» نیز از  20تــا  30فروردین
در نگارخانــه اشــراق واقــع در بولوار هاشــمیه
(حدفاصل هاشــمیه  20و  )22اجرا میشود.
وی افــزود :مراســم بزرگداشــت روز ارتش ،در
دیگر شهرســتانهای اســتان و منطقه شــمال
شرق کشور برگزار خواهد شد.

•پیگیری تحقق شعار سال در ارتش

وی با اشاره به موضوع شعار ســال و استفاده از
کاالهای ایرانــی نیز گفت :به همــه فرماندهان
اعالم کرده ایم که در همــه مباحث ،از تولیدات
داخلی اســتفاده کننــد و مــواردی مانند بومی
سازی سیستم ارتباطی و بهینه سازی تجهیزات
از جمله بالگردها و تانکهای ما در همین زمینه
و برای قطع وابستگی بوده اســت .امیر آذریان
افزود :در صورتی که کارخانههای تولیدکننده
خودرو در داخل کشــور از ما پشــتیبانی کنند،
حتما نیاز خود به خودرو را نیز از تولیدات داخلی
تأمین میکنیــم .فرمانــده قــرارگاه منطقهای
شــمال شــرق نیروی زمینی ارتش در پاســخ به
پرســش دیگــری در زمینــه ا فزایــش همکاری
هوانیروز بــا هــال احمــر و اورژانــس در زمان
بحران گفت :ما توان الزم را در این زمینه داریم
و در صورت نیاز ،ایــن کار را انجام میدهیم ،در
همین زمینه پیشــنهادی نیز به مدیریت بحران
استان ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ آن هستیم.

خبر مرتبط
فرمانده قرارگاه منطقهای نزاجا با اشاره به تشکیل جلسه
شورای برنامه ریزی استان خبر داد:

انتقال کامل پادگان در انتظار تصمیم شورای عالی
شهرسازی و معماری

فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش در پاسخ به سوالی درباره انتقال
کاملپادگانارتشگفت:دراینزمینه،شورایبرنامهریزیاستانتشکیلونتیجهاینجلسه،
به شورای عالی شهرسازی و معماری منعکس شــد و منتظر اعالم نظر این شورا هستیم .وی
افزود :البته ما ،دو ســوم پادگان را به طور کامل جابه جا کرده ایم .امیر آذریان تأکید کرد :ما
فقط از شخص مقام معظم رهبری دستور میگیریم و دستور ایشان را تا این جا اجرا کرده ایم،
اما ایشان به افراد دیگری نیز دستوراتی دادهاند .امیر آذریان درباره ادامه بولوار شهدای ارتش
نیزگفت:اینموضوعنیزمنتظراعالمنظرشورایعالیشهرسازیومعماریاست.ویافزود:
ما کاری را که میبایست ،انجام داده ایم و این بولوار را تا منطقه سیدی باز کرده ایم اما قسمت
باقی مانده آن تا بولوار نماز ،مربوط به ما و جزو اراضی ارتش نیست.

گوناگون
فرهنگی

تحلیل فیلم «بازیهای مرگ»
تحلیل فیلم «بازیهای مرگ» امروز دوشنبه به همت کارگروه ادبیات
کودک و نوجوان دانشگاه فردوســی در این دانشگاه برگزار میشود.
فیلم «عطش مبــارزه -بازیهای مرگبــار» فیلمــی علمی-تخیلی به
کارگردانی «گری راس» است که در مارس  ۲۰۱۲تولید شده است.
در این فیلــم  24کودک و نوجوان در مســابقهای به مبــارزه با یکدیگر
میپردازند .نشســت تحلیلی این فیلم امروز در کتابخانه قطب علمی
فردوسی شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
از ساعت  16تا  18برگزار میشود.

سینما

نگارخانه

خیام به «گلشن» رسید

«آبی آرام» در رادین

نمایشگاه نقاشــیهای «آبی آرام» در نگارخانه رادین مشهد گشایش
یافته اســت .در این نمایشــگاه که از  24فروردین برپا شده ،آثار تکتم
عبدی پور در معرض دید عالقه مندان به هنر نقاشی قرار گرفته است.
نمایشگاه «آبی آرام» تا  29فروردین میزبان هنردوستان خواهد بود.
نگارخانه رادین در بولوار ســجاد ،حامد جنوبی  12واقع شده است.
برپایی نمایشــگاههای انفرادی و گروهــی هنرمنــدان از برنامههای
نگارخانههای مشهد است که با شروع سال جدید بار دیگر فعالیتهای
هنری در شهر را رونق میبخشد.

سوژه خود را برایصفحهپیگیریحرف مردم

سالن «خیام» با ظرفیت  50صندلی صبح دیروز در پردیس سینمایی
گلشــن مشــهد افتتاح شــد و با افتتــاح آن ،چهار ســالن ایــن پردیس
ســینمایی به طور کامــل به بهره بــرداری رســید .پردیس ســینمایی
گلشن در بولوار هفت تیر مشهد ،اسفند سال گذشته با حضور جمعی
از هنرمندان افتتاح شــد .این پردیــس که به همــت بخش خصوصی
راهانــدازی شــده ،دارای ســالنهای فردوســی ،رودکــی ،عطــار و
خیام اســت که با فعال شــدن آن ،در مجموع حــدود  350صندلی به
ظرفیتهای سینمایی مشهد افزوده شده است.
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