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استاندارخراسان رضوی
خبرداد:

آیت ا...علم الهدی
درخطبه های نماز جمعه مشهد:

امروز درکشور 3جریان
با سپاه مسئله دارند

نرخ بیکاری استان ازمیانگینکشوری
 12/1درصد به 11/4درصدکاهش یافت

کمک 800میلیونی
صنایع استان
بهتیمفوتبالپدیده
صفحه6

استاندارخبرداد:

سفرقریب الوقوع
رئیسجمهوربه استان
صفحه3

مدیرکلتعزیرات
حکومتی استانخبرداد:

 200هزاردالربه ظن
قاچاق درفرودگاه
مشهدکشف شد

صفحه3

یادداشت

سردارعلیرضا افشار

فرمانده اسبق بسیج مستضعفین

روز چهارم شــعبان مصادف با زاد روز قمر بنی
هاشــم اباالفضل العباس(ع) به نام روز جانباز
نام گرفته اســت .روز رزمنــدگان و دلیرمردان
خســتگی ناپذیری که در جبهه های حق علیه
صفحه 8
باطــل در مقابــل یزیدیــان...

دبیرکارگروه نجاتکشف رود از حذف اعتبار
 5میلیاردی درآخرین روزهای سال 96خبر داد

نه نوبخت
بهبخت
کشف رود
«

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی گفت:
جنــگ نــرم جهــان تشــیع را هــدف قــرار داده
است .به گزارش آستان نیوز ،آیت ا ...اراکی در
سلسلهنشستهایرویشفرهنگکهباحضور
استادانوکارشناسانحوزهودانشگاه،درسالن
همایشهای آســتان قدس رضوی برگزار شد،
اظهارکرد:دشمنانبعدازپایانجنگتحمیلی
درکشوربرایمبارزهبااسالموانقالبجنگنرم
راطراحیکردند.
وی با بیان این که وقتی دشــمنان موفق نشدند
از طریق هشــت ســال جنگ به پیروزی برسند،
جنگ نــرم را آغاز کردنــد ،افزود :ایــن جنگ به
مراتبگستردهتروخطرناکتراستچراکهتنها
محدودبهمرزهایکشورنیست،بلکهگستردگی
آن همــه جهان اســام بــه ویژه جهان تشــیع را
هدفقراردادهاست.ویتصریحکرد:دشمنان
خود نمیتوانند بــه صورت مســتقیم به مراجع
عظام و حوزههای علمیه مــا راه پیدا کنند از این
رو افــراد موجهی همچون تجــار ،فرهنگیان در
قالبسرمایهگذارواستاددانشگاهراواردکشور
میکنند.
این افــراد در ظاهــر کارهای پژوهشــی و علمی
و اقتصادی انجام میدهند ،امــا در باطن برای
جاسوســی و کارشــکنی خــود را بــه حوزههای
علمیهودفاترمراجععظامنزدیکمیکنند.آیت
ا ...اراکی جریان نفوذ را یکی از خطرناکترین
جریانهای کنونی دانست و بیان کرد :مراجع و
علمابایدتوجهداشتهباشندکهمهمترینهدف
جریان نفوذ مرجع سازی است .دبیرکل مجمع
تقریب مذاهب اســامی بیان کــرد :حوزههای
علمیه ،مراجع و دستگاههای حوزوی باید بیش
از پیش هوشیار باشند و برای جلوگیری از نفوذ
دشمنانتالشکنند.

بزرگداشتروزجانبازدرمشهد
میــرزاده  -همزمان با حلــول ماه شــعبان و فرا
رســیدن روز جانباز ،مراســم میثاق با شــهدا در
حسینیهشهدایآرامستانبهشترضایمشهد
برگزارشد.
به گزارش «خراســان رضوی»در این مراسم که
پنج شــنبه گذشــته و با حضور جانبــازان معزز و
ایثارگران دســتگاه های اجرایی استان برگزار
شــد ،ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره شهدا،
جانبازان و ایثارگــران انقالب اســامی و دفاع
مقدس و همچنین ایثارگــران و مدافعان حریم
اهل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) مــزار مطهر
شهدا ،پس از غبار روبی با شاخه های گل مزین
شد.صبحروزگذشتهنیزدرمراسمیدرمجتمع
فرهنگی ورزشی ایثار واقع در طرقبه  ،از جمعی
از جانبــازان قطع نخاعی اســتان تجلیل شــد.
همچنین ،در مراســم دیگری که شب گذشته و
با دعوت از استاندار خراســان رضوی و شهردار
مشهد در سالن ورزشی شــهید بهشتی مشهد
برگزارشد،یادوخاطرهایثارگرانگرامیداشته
شدوازمقامشامخجانبازان،تجلیلبهعملآمد.

امضای شهردار برای
بازپیرایی پیشخوان
آرامگاه فردوسی

صفحه5

رئیس سازمان جهادکشاورزی
خراسان رضویخبرداد

480میلیارد خسارت
بارندگی بهکشاورزی

اعتراضها به هنجارشکنی
در برج سلمان

صفحه5

اخبار

اجتماعی

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر:

خبر ایزوله سازی ادامه خط 3بی آر تی به ما اعالم نشده است

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر
مشــهد ،اجرای باقی مانده طــرح خط  3بی آر تــی را به بعد
از انجام زیرســاختهای الزم در ادامه مســیر موکول کرد و
گفت :این خبر که قرار است به زودی ایزولهسازی ادامه یابد
به ما اعالم نشدهاست اما در نهایت خط  ٣بیآرتی با درنظر
گرفتن همه مالحظات و شرایط کسبه و تعامل با آنها اجرا
خواهد شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای اسالمی
یآرتی از
شهر مشــهد ،مجتبی بهاروند افزود :طرح خط ٣ب 
قبل ،همه مصوبات کشوری ،استانی و شهرستان را کسب
کرده است ،به همین ســبب بخشی از مســیر ،یعنی از حرم

تا میدان توحید ،ایزوله و قرار شــد اجرای باقیمانده مسیر
بعد از تأمین زیرســاختهای الزم ادامه پیدا کند که اکنون
نیز آن چه در کمیســیون حملونقل و ترافیک مطرح شده،
همین اســت .وی افزود :تأمین زیرســاختهای الزم مانند
تأمین پارکینگ و بارانداز برای کسبه در حال انجام است تا
حداقل آسیب در این طرح ،متوجه کسبه اطراف باشد .وی
ِ
با بیان این که برای شروع نردهگذاری ادامه خط  3بی آر تی
شورای تأمین باید اجازه دهد ،افزود :بنابراین اکنون قصد
نردهگذاری در این مسیر را نداریم ،اگر هم خبر جدیدی در
اینباره باشد ،من در جریان آن نیستم.

تشکلهایغیردولتیمعلوالنوتوانیاباندرنشستبامدیرانشهریمشهدخواستارشدند:

مشارکت شهرداری در فرهنگسازی و تغییر نگرش جامعه به معلوالن
تشکلهایغیردولتیمعلوالنوتوانیاباندرنشستبامدیران
شهری مشهدمقدس خواســتار مشارکت شــهرداری مشهد
در زمینــه فرهنگســازی و تغییر نگرش جامعه بــه معلوالن با
استفادهازابزارفرهنگیوتبلیغاتیکهدراختیاردارد،شدند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،خوش نیت،
رئیس انجمن معلوالن ضایعه نخاعی مشــهد در این نشســت
که پنج شــنبه گذشــته برگزار شــد ،گفت :معلوالن به دو نوع
مناسبسازینیازدارند؛مناسبسازیروانیومناسبسازی
محیطیچراکهاگرتغییرنگرشروانیدرمردمایجادشود70،
درصد پیشرفت داشته ایم .وی افزود :اگر شهرداری مشهد با
استفاده از امکاناتی که دارد دراین مسیر فرهنگسازی کند،
در جامعه بســیار تاثیرگذار خواهد بود .درادامه این نشست،
حسینی مدیرعامل انجمن شهر بدون مانع نیزبا بیان این که
فضاهای شهری برای حضور معلوالن مناسب نیست ،اظهار
کرد :مناسبسازی شــهر در کنار اقدامات ســختافزاری به
اقدامات فرهنگی نیز نیاز دارد .وی تصریح کرد :کمیســیون
برنامهوبودجهشورایشهرمشهدبرایآموزششهروندی30
میلیاردتومانبودجهدرنظرگرفتهاستکهاگردرصدیازآنبه
فرهنگسازیوآشناییمردمبانیازهاوتوانمندسازیمعلوالن
اختصاصدادهشود،بسیارتاثیرگذارخواهدبود.ترابیمقدم،
رئیس کانون ناشــنوایان ایران ،موحدی رئیــس بنیاد خیریه
اوتیسم رشد ،رضایی رئیس جامعه نابینایان ثامناالئمه (ع)،
رستمزادهعضوهیئتمدیرهخیریهشکوهمهروکیانیانعضو
هیئترئیسهموسسههنریباراننیزدراینجلسهدغدغههاو
انتظاراتخودازمدیریتشهریرامطرحکردند.وحیدبرکچی
معاونحملونقلوترافیکشهرداریمشهدنیزازآمادهسازی
 30ون ویــژه معلوالن بــا امکان فراخــوان از طریق بیســیم و
اینترنت خبر داد و گفت :در پی دســتور شــهردار مشهد برای

راهاندازیتاکسیتلفنیویژهمعلوالن 30،دستگاهتاکسیون
درحالآمادهسازیبرایاستفادهمعلوالنباقابلیتفراخوان
از طریق بیسیم و اینترنت است که به زودی با تخفیفات الزم
بهمعلوالنخدماترسانیخواهندکرد.مشاورشهردارمشهد
در امور شــهروندان معلول نیز در این نشســت از طرح نهضت
مناسبســازی شــهر مشــهد خبر داد .فرشــته تنهایی گفت:
تفاهمنامه اجرای طرح نهضت مناسبســازی در شهر مشهد
آماده شــده و کمیتهای نیز برای اجرایی شدن این طرح ایجاد
خواهد شــد .تنهایی به طرح صدور مــنکارت ویژه معلوالن با
شارژرایگانبرایاستفادهازحملونقلعمومیاشارهواظهار
کرد:درنظرگرفتهشدهباراهاندازییکسامانه،ازمعلوالنیکه
ازسویبهزیستیتاییدمیشوند،ثبتنامبهعملآیدوبرایآن
هامنکارتهایویژهصادرشودکهاینمنکارتهابهصورت
رایگان شارژ خواهد شد .مشــاور و عضو هیئت مدیره سازمان
فرهنگیاجتماعیشهرداریمشهدنیزدرایننشستگفت:
محدودیتیبرایارائهخدماتبهمعلوالننداریمووظیفهذاتی
خود میدانیم هرچــه در توان داریم به معلــوالن کمک کنیم.
«مصحفی» افزود :تعدادی از تشــکلهای مرتبــط با معلوالن
درخواست اختصاص فضا برای استفاده معلوالن در فرهنگ
ســراها را داشــتهاند که در این زمینه نیز محدودیتی نداریم و
آمادگیداریمفضاهاییرادرفرهنگسراهادراختیارمعلوالن
قراردهیم.مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانی
شهرداریمشهدنیزدرایننشستگفت:آمادگیهمکاریدر
زمینهتهیهنرمافزاریبراینصبدرتاکسیهاباهدفتسهیل
استفادهناشنوایانازتاکسیراداریم.سیدمهدیعلویمقدم
افزود:برایپاسخگوییبه نیازهایمعلوالن،تاکسیهایون
ویژهمعلوالندرنظرگرفتهشدهکهاکنونتعدادیازاینونها
آماد هشدهاست.

هواشناسیخراسانرضویپیشبینیکرد:

هوای استان گرم تر می شود

هواشناســی خراســان رضوی ،افزایش دما را برای بیشــتر
نقاط استان پیش بینی کرده است .براساس پیش بینی سه
روزه هواشناسی استان ،نقشــه ها و مدل های هواشناسی
نشــان می دهد ،تا ظهر امروز جوی نســبتا پایدار بر اســتان
مستقر است که در بیشتر نقاط با افزایش دما همراه خواهد
بود .با این حال از بعدازظهر امروز بــا عبور امواجی ضعیف
اما ناپایدار از روی استان پیش بینی می شود ضمن افزایش
ابرناکــی در بخــش هایی از اســتان بــه ویــژه در دامنه های

بینالود و هزار مسجد ،بارش های پراکنده ای به شکل رگبار
با احتمال رعد و برق داشــته باشــیم .همچنیــن در روز یک
شنبه تغییرات دمایی در اســتان نظم ندارد و قابل مالحظه
نیز نیست .در  72ساعت آینده ســرعت وزش باد در بعضی
ســاعات افزایش می یابد و در بخش هایی از اســتان گاهی
شدید توام با گرد و خاک پیش بینی می شود .از اوایل صبح
یک شنبه نیز روند افزایش دمای هوا بین چهار تا شش درجه
را شاهد خواهیم بود.
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103هکتارازامالکعلوی
بهصورترایگانبهمردم
خوافورشتخوار
واگذارشد

«در روزهای پایانی سال گذشته ،مبلغ پنج میلیارد تومان از اعتبار  160میلیاردی طرح سامان دهی
کشف رود توسط محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور حذف شد ».این خبری است که علیمیرزایی،
دبیرکارگروه نجات کشف رود به «خراسان رضوی» اعالم می کند و از امضای نوبخت بر بخت بد کشف
رود خبر می دهد .این خبر در حالی مطرح می شود که این روزها طرح سامان دهی کشف رود به دلیل
صفحه 4
مشکالت بودجه ای متوقف شده و بیم بازگشت شرایط گذشته به این منطقه جدی ...

فرهنگی

جنگ نرم جهان تشیع را
هدف قرار داده است

صفحه3

»

اخبار

آیت ا ...اراکی:

شنبه  /اول اردیبهشت  4 / 1397شعبان ١٤39
8صفحه/شماره  / 3830قیمت 300 :تومان

عکس:وحید بیات

جانباز؛ میراث غیرت
و شکوه باورانقالبی

Sat. 21 Apr .2018. No3830

اظهارات جنجالی
کریمیقدوسیدرباره
مجلس ،قاچاق و درآمد
دولت ازدالر

پای صحبت های  2جانباز دفاع مقدس و مدافع حرم

مسافران ایستاده بردروازه شهادت

صفحه8

اخبار

اجتماعی

سخنگوی ستاد سفر استان در پاسخ به ابهامات درباره آمار ورودی مسافر به مشهد:

هیچ شائبه ای در آمارهای گردشگری ورود به استان وجود ندارد

نحوهشمارشخودروهایورودیبهاستان
فروزاندربارهنحوهشمارشخودروهایورودیبهاستاننیز
گفت:سنسورهاییکهکفجادههانصبمیشوند،براساس
اندازه ،خودروهای شــخصی و وســایل ســنگین را شمارش
میکنند،عالوهبرآندوربینهایترددشمارماودوربینهای

ترددشــمار شــهرداری نیز فعال هســتند .وی افــزود :از نظر
صحتبیشترآمارها،ایندوربینهادرمبادیورودیاستان،
شماره پالک خودروهای استان خراسان رضوی را بالک می
ک خودرو های
کنند و در مبادی ورودی مشهد نیز شماره پال 
ورودیمشهدبالکودیگرپالکهامحاسبهمیشود.فروزان
درباره نحوه شمارش سرنشینان وسایل حمل و نقل عمومی
و خصوصی نیــز گفت :یک فرمــول آماری از ســازمان میراث
فرهنگی دریافت کردیم که بر اســاس آن میزان مســافران را
محاســبه میکنیم و به طور میانگین از هر خودرویی که وارد
میشــود  2/5نفر ،از هر اتوبوس  40یا  35نفــره  20نفر ،از
هر رام قطار 62درصد و از هر پروازی که به مشهد میآید52
درصدراگردشگرمحاسبهمیکنیم.همچنیندراینهمایش،
مسئولپیمایشملیگردشگریایرانیانگفت:طبقپژوهشی
که انجام گرفت طی یک ســال (از مهرماه  95تا مهرماه )96
حدود  17میلیون مســافر به مشــهد آمدند و مشهد مقدس،
مقصد حدود  21درصد ســفرها بود« .حامد بخشی» افزود:
هــدف  76درصد از مســافران زیــارت 12.3،درصــد دیدار
اقواموآشنایانو 7.9درصدتفریحبودهاستودیگرمسافران
انگیزههایدیگریراذکرکردند.

افتتاحمرکزمجازیحفظقرآنکریمحضرتزینب

(س)

مرکز مجازی حفظ قرآن کریم حضــرت زینب(س) با حضور
«آیت ا ...ســید احمــد علــم الهــدی» ،نماینده ولــی فقیه در
خراسان رضوی افتتاح شــد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی ،در مراســم افتتاح
اینمرکزکهپنجشنبهگذشتهبرگزارشد،آیتا...علمالهدی
آموزش قرآن کریم را ارزشمندترین خدمت ها به بشر دانست
و افزود :اگــر نهادهای قرآنی در این زمینه فعالیت بیشــتری
داشتهباشندقرآنکریمدرجامعهگسترشبیشتریپیدامی
کند.نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویضمنتشکرازاداره
اوقاف و امور خیریه در این زمینه بیان کرد :اوقاف با همکاری
دیگر نهادهای قرآنی برای آموزش قرآن کریم می تواند موفق
تر عمل کند .وی با تاکید بر اهمیت ارتباط اوقاف با حسینیه
ها و جلســات قرآنی منازل ،اظهار کرد :در خراســان رضوی

صفحه7

اخبار

گوناگون

سخنگویستادسفراستاندربارهبرخیابهاماتوانتقادهای
مطرح شده راجع به آمارهای اعالمی از ورود مسافر به مشهد
توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش ایســنا« ،مهــدی فروزان» در
دومین سمینار زیارت نوروزی که در پژوهشکده گردشگری
جهاد دانشگاهی استان برگزار شد ،گفت :هیچ شائبه ای در
آمارهای گردشــگری ورود به اســتان وجود ندارد .وی افزود:
به صراحت اعالم میکنم اگر آمار ما صد یا یک میلیون بیشتر
شود،یکریالهمسهمیهبهداشتودرمان،احداثجادههاو
راهآهنوشهرداریمشهدافزایشنمییابدامانمیپذیریمکه
بهآمارهاییکهارائهمیشودخدشهایواردشود.اوادامهداد:
تنها سه اســتان خراســان رضوی ،فارس و قم دارای معاونت
زیارت هستند و ما به عنوان استان زائرپذیر در صدر استانها
قرارداریم.

هدیه
علوی

جلسات قرآنی زیادی برگزار می شــود که اوقاف می تواند با
شناســایی این محافل قرآنی ،از آن ها به عنوان یک ظرفیت
مهم اســتفاده کند .حجت االســام «جمال ایــزدی» معاون
فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراســان
رضوی نیز در این مراسم با اشــاره به فعالیت های قرآنی این
اداره و مطالبه رهبر معظم انقالب بــرای تربیت  10میلیون
حافظ قرآن در کشــور افزود :از این رو ســازمان اوقاف و امور
خیریه متعهد شد یک میلیون نفر حافظ قرآن تربیت کند که
خوشبختانه اکنون بیش از یک میلیون نفر حافظ قرآن شده
اند .حجت االسالم ایزدی اظهار کرد :حفظ قرآن کریم در دو
بخشحضوریومجازیصورتمیگیردکهبخشمجازیبا
حضور  ۲۴کارشــناس در دو نوبت فعالیت می کند و تاکنون
 2653نفر از این طرح بهره مند شده اند.

معاون خدمات و محیط زیست
شهری شهرداری خبر داد:

بهرهبرداری ساالنه از2
تصفیهخانهمحلیبرای
آبیاری فضای سبز مشهد
معــاون خدمــات و محیــط زیســت شــهری
شــهرداری مشــهد گفت :بــرای بهرهبرداری
ســاالنه از دو تصفیهخانــه محلــی بــه منظــور
آبیاری فضای ســبز شــهر برنامه ریزی شــده
اســت .بــه گــزارش پایــگاه اطال عرســانی
شــهرداری مشــهد ،خلیل ا ...کاظمی اظهار
کرد :حدود  30کیلومتر از خط اصلی انتقال
آب فضــای ســبز و  50کیلومتر از انشــعابات
را اجــرا کــرده ایــم و مقــرر شــده بــا جــذب
ســرمایهگذار ،طی سه ســال آینده این شبکه
اجرا شود .وی افزود :طی سه سال آینده هم
رینگ اصلی جداسازی آب شــرب از آب خام
انجام میشود.

برگزاریششمیندوره
مسابقاتروباتیککشوری
درمشهد
ششــمین دوره مســابقات روباتیک کشــوری
جام نور ،پنج شــنبه و جمعه گذشــته در مشهد
برگزار شــد .در این رقابت ها که توســط اداره
بهزیســتی مشــهد و بــا مشــارکت و همراهــی
شــهرداری مشــهد ،کمیســیون اقتصــادی
شورای شهر ،پلیس فتای استان و برخی دیگر
از نهادها برگزار شــد ،فرزندان تحت پوشــش
سازمان بهزیستی ،دانش آموزان و دانشجویان
سراســر کشــور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
شایان ذکر اســت رقابت های ششــمین دوره
مســابقات روباتیک جام نــور ،در زمینه روبات
های مســیریاب ،پرنده ،جنگجو و فوتبالیست
برگزار شد.

مدیرعاملشرکتبهرهبرداری
قطارشهریمشهدخبرداد:

اجرای مصوبه افزایش100
تومانی بلیت مترو از امروز
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری قطارشــهری
مشهد از اجرای مصوبه افزایش  100تومانی
قیمت بلیت مترو از ابتدای اردیبهشت ماه خبر
داد .وحید مبینمقــدم در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :هم اکنون قیمت بلیت دریافتی از
مردم  550تومان است که رقم افزایش 100
تومان خواهد بــود ،یعنی قیمــت جدید 660
تومان میشــود .وی افــزود :هزینه تمام شــده
جابهجایــی هر مســافر برابر بــا  1700تومان
خواهد بود که بخشی از این مبلغ از مردم گرفته
میشود و الباقی را شهرداری به صورت یارانه
برای ما تامین میکند.

