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پرورش 6هزار حافظ قرآنی
در نیروی زمینی ارتش

رئیسشعبهسیارادارهکلتعزیراتحکومتی
استانخبرداد

کشفگوشتفاسد
از یک رستوران در مشهد

رئیس شــعبه ســیار اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان
گفت :گوشــت فاســد از یک رستوران در مشــهد کشف و
معدوم شد .امید جلیلی در گفت و گو با ایرنا افزود :در پی
شــکایت های مردمی از تعدادی از رســتوران های شهر
مشهد ،روز گذشته بازرســی هایی انجام شد که در یکی
از این رستوران ها که غذا با قیمت گران عرضه می کرد،
حدود  10کیلوگرم گوشت فاسد شیشــلیکی کشف و با
تایید بازرسان دام پزشکی اســتان معدوم شد .جلیلی با
اشــاره به تشــکیل پرونده برای این واحد صنفی ،تصریح
کرد :همچنین به درخواست فرماندار فریمان از چندین
واحد صنفی این شــهر بازدید و یک واحد قنادی به دلیل
اســتفاده از رنگ های غیرمجاز پلمب شــد .رئیس شعبه
ســیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه
داد:همچنیندرپیشکایتمردمیازیکهایپرمارکتبه
دلیل حراج غیرواقعی ،بازرسی الزم انجام و پرونده تخلف
برای این واحد تشکیل شد.
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نماینده ولی فقیه در استان در مجمع راهبردی اندیشه مهدویت مطرح کرد:

همهقیامها،اندیشههاوفعالیتهابایدزمینهسازظهورباشد
گزارش جلسه
گروه جامعه

نماینده ولــی فقیــه در خراســان رضــوی با بیــان این
که باید همــه قیامها ،اندیشــهها و فعالیتها به ســوی
زمینهســازی ظهور حرکت کند ،گفت :برخــی بر این
باورند که برای تعجیل در ظهــور حضرت مهدی(عج)
احتیاج بــه کار خاصی نیســت و همین کــه دعا کنند،
برای ظهور حضــرت کفایت خواهد کــرد ،در حالی که
وظیفهمافقطدعاکردننیست.بهگزارشآستاننیوز،
آیتا...سیداحمدعلمالهدیدرآیینافتتاحیهمجمع
راهبردی اندیشــه مهدویت کــه صبح دیــروز در مرکز
نمایشگاههاوهمایشهایآستانقدسرضویبرگزار
شــد ،اظهار کرد :امــروز در جامعه مشــاهده میکنیم
افرادیکهمدعیوالیتمداریامامزمان(عج)هستند،
در مراجعــات مردمی تاکیــد بر دعا کردن بــرای ظهور
حضرت دارند .سوالی که در وهله اول مطرح میشود
ایناستکهمقصودازایندعاچیست؟مابهعنوانیک
منتظرچهوظیفهایدرقبالایندعاداریم؟آیاهمینکه
دعاکردیمکفایتمیکند؟ویافزود:درروایاتآمدهکه
زمان و مکان ظهور حضرت دقیقا مشخص است و علم
آن فقط نزد خدای متعال اســت و همان موقعی اتفاق
میافتد که خدا خواسته باشد ،حال با وجود این دسته
از روایات این سوال تشدید میشود که دعا کردن برای
ظهور چه معنایی دارد و چرا در روایات بر آن تاکید شده
اســت .وی تصریح کرد :برخــی بر این باورنــد که برای
تعجیل ظهور حضــرت احتیاج به کار خاصی نیســت و
همینکهیکگوشهبنشینندومراسمبگیرندودعاکنند
برای ظهور کفایت خواهد کــرد ،در حالی که وظیفه ما
فقط دعا کردن نیست .آیت ا ...علم الهدی افزود :این
که در روایات تاکید شــده اســت دعا کنید بــه این معنا
اشاره دارد که در زمینه ظهور امام زمان(عج) و توجه به
وجود ایشــان در عصر غیبت «خواسته ســازی» کنید،
یعنی مــردم را خواهان و منتظر حضرت کنیــم ،نه این
که فقط بنشینیم و دعا کنیم.وی اظهار کرد« :خواسته
ســازی» یعنی همه مردم والیتمــدار در ابعاد مختلف
جامعهاعمازسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوزندگییک
هدفمتعالیرامشخصکنندوهمهقیامها،اندیشهها
وفعالیتهابهسویآنهدفحرکتکندکهاینهدف
همان زمینهسازی ظهور است .امام جمعه مشهد ابراز

کرد :پیشــنهاد بنــده برای مجمــع راهبردی اندیشــه
مهدویت این است که برای فعاالن مهدوی یک برنامه
ارزیابیتنظیمکندتاخودشانرامحکبزنندکهچقدر
در راســتای مهدویت گام برداشــته اند و چــه مقدار در
راستایزمینهسازیظهورفعالیتفرهنگیکردهاند.
وی با تاکید بر این که فعاالن مهدوی باید خودشــان را
وقف امام زمان(عج) کنند ،تاکید کرد :در فعالیتهای
مهدوی نباید از مباحــث ظهور در اذهان مردم شــکل
و تصــوری خیالی ایجــاد کــرد تــا زود از بین بــرود و اثر
ارزشمندی هم نداشته باشد ،بلکه مردم باید با وظایف
خویشآشناودرانجامآنهدایتشوند.

•مکتبانتظارزمینهسازخداپرستیو
دشمنشناسیاست

تولیت آســتان قدس رضوی نیز در این مراســم گفت:
امروزدومکتبانتظاروناامیدیدرجهانوجودداردکه
مکتب انتظار زمینهساز خداپرستی ،دشمنستیزی و
دشمنشناسیاست.حجتاالسالموالمسلمینسید
ابراهیم رئیســی گفت :موضوع مهدویــت در طول این
سال ها از سوی مجمع های مختلف مورد بررسی قرار
گرفته که به نتایج قابل قبولی منتج شــده است .عضو
مجلس خبرگان رهبری تصریح کــرد :آن چه به اثبات
رســیده این اســت که جان هایی نســبت به جان های
دیگر از مقــام باالتری برخــوردار هســتند و آن که جان
جانان هســتی و بر همه جان ها مسلط است ،حضرت
بقیةا(...عج)است.تولیتآستانقدسرضویاعتقاد
بهمنجیموعودراامریفرامذهبیدانستواظهارکرد:
همهادیانالهیوآسمانیاعتقادبهمنجیعالمدارندو
بهترین اعمال در هنگام غیبت نیز انتظار فرج است که
هیچگونهمبالغهایدرآنوجودندارد.ویتصریحکرد:
بعدازتوحیدهیچمفهومیگستردهترازاعتقادبهامامت
و عدل وجود ندارد و این را باید بدانیم که فرجام جهان
روشن خواهد بود و آینده عالم بر اساس آن چه در آیات
وروایاتآمده،دراختیارصالحینومتقینخواهدبود.
حجتاالسالموالمسلمینرئیسیدرباره ویژگیهای
مکتب انتظــار گفت :اعتقــاد به این مکتب زمینه ســاز
ایجادنیروهاییچونحشدالشعبیدرعراقونیروهای
مقاومت در سوریه و لبنان شد و این تفکر را به مردمانی
چونفلسطینیاننیزمنتقلخواهدکردکهبرایگرفتن
حق خود باید مقاومت را جایگزیــن مذاکره کنند .وی
افزود:رسانههابایدبرایتبیینجایگاهانتظاردرجامعه

عکس AQR.ir:

معاون هماهنــگ کننده نیروی زمینــی ارتش جمهوری
اسالمی ایران گفت :باید  ۱۰میلیون حافظ قرآن پرورش
دهیم کــه  ۳۲هــزار نفر آن ســهم نیــروی زمینــی ارتش
جمهوری اسالمی ایران اســت که تاکنون تربیت  ۶هزار
حافظ قرآنی محقق شده است .به گزارش روابط عمومی
قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش ،امیر سرتیپ علی
جهانشاهی در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات
قــرآن کریــم فرزنــدان ،همســران و خواهران شــاغل در
نیروی زمینــی ارتش جمهوری اســامی ایــران ،با بیان
این که نخبگان قرآنی باید به عنوان عامالن به دستورات
قرآن برای ترویج فرهنگ قرآنی تالش کنند ،اظهار کرد:
خانوادههای نیــروی زمینــی ارتش جمهوری اســامی
ایران در گام نخست از خود شروع کردند و در گام بعد در
جهت ترویج علوم قرآنی در ســطح جامعه تالش خواهند
کرد و قطع ًا رشــد قرآنی نیروهای مســلح در رشــد قدرت
نظامی آنها هم موثر است .همچنین محمدرضا کشتگر،
مســئول برگزاری این دوره از مســابقات نیز اظهار کرد:
دراین مسابقات اســتانهای خراســان رضوی ،تهران و
سیستان و بلوچســتان به ترتیب با  ۱۱ ،۱۲و  ۵برگزیده
در جایگاههای اول تا ســوم بخش خواهران ،استانهای
تهران ،خراســان رضوی و آذربایجان شــرقی به ترتیب با
 ۱۰ ،۱۸و  ۵برگزیــده در جایگاههای اول تا ســوم بخش
برادران و اســتانهای فارس ،اصفهان و تهران به ترتیب
بــا  ۴ ،۹و  ۳برگزیــده در جایگاههــای اول تا ســوم بخش
خواهران شاغل قرار گرفتند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

3

تالشکنندتااعتقادبهمنجیدربینآحادجامعهبهویژه
مردممحروموستمدیدهروزافزونشود.

•هدفمجمعراهبردیاندیشهمهدویت
توسعهفعالیتهایمهدویاست

همچنین رئیــس شــورای مجمــع راهبردی اندیشــه
مهدویت نیــز در این مراســم گفت :مجمــع راهبردی
اندیشه مهدویت برای توســعه ،اتحاد و یکپارچهسازی
فعالیت فعاالن حوزه مهدویت شکل گرفته است .آیت
ا ...کاظم صدیقی افزود :بشــر این ظرفیــت را دارد که
هر چقدر میخواهد علم کسب کند ،لذا خدای متعال
در خلقت انســان همه علــوم را بــرای او قــرار داد .امام
زمان(عج)نیزهمانخلیفهخدایمتعالاستکهعالِم
برهمهعلوماست.ویتصریحکرد:خداونددرتعلیمبه
خلیفهخودمحدودیتیقائلنشدهاست،بهاینترتیب
در قــرآن کریــم میفرماید تمامــی اســما را به حضرت
آدم(ع) آموختیم ،انســان ظرفیت جهان شمول دارد و
بدونعلمشایدبهدرجاتیازکمالبرسد،امابهقلههای
آنبهطورکاملنخواهدرسید.امامجمعهموقتتهران
گفت :آن چه از علم ،اقتدار ،ســخاوت ،کمال ،جمال و
ُحســن الزمه دلبری اســت ،خداوند عزوجل در وجود
امام زمان(عج) قرار داده اســت ،این بزرگواران خزائن
الهی هســتند .کســی که به انبیا و اولیــای الهی وصل

باشــد ،هیچ نگرانی برای دنیا و آخرت خود ندارد .وی
تاکیدکرد:برخیمیخواهندجریانمهدویتراسکوالر
کنند ،در حالی که مهدویت توام با سیاست است و باید
با فرهنگســازی و فعالیتهای ارزشمند این تفکر در
جامعهتوسعهیابد.

•فرهنگمهدویتباعثایجادامیددرجامعه
میشود

دبیر شــورای راهبردی مجمع اندیشه مهدویت نیز در
بخش دیگری از این مراســم گفت :مهدویت مهم ترین
و اصلیتریــن موضوع سیاســی دین بهشــمار میرود،
این مهم به راحتــی میتواند امید را در جامعه توســعه
دهد .حجت االســام علیرضا پناهیان ،با اشاره به این
که گردهمایی فعاالن مهدوی یک ضرورت مهم است،
اظهار کرد :هم اندیشــی و تبیین راهکارهای توســعه
فرهنگ مهدویت در کشــور ،بخشی از اهداف تشکیل
و برپایی اجالســیه مجمع راهبردی اندیشــه مهدویت
است.البتهعلمیواندیشهورزبودنمجمعهمموضوع
مهمیاستکهبهوسیلهآنمیتوانیمبرمدارتفکرناب
انقالبیحرکتکنیم.ویتصریحکرد:برخیمتاسفانه
میخواهند هیئتها و مساجد ما را سکوالر و آنها را از
سیاســی بودن جدا کنند ،حتی وقایع کربال را فقط در
قالب دینی بودن معرفی میکنند و آن را غیر سیاســی

میدانند .وی با اشاره به این که همه وقایع کربال درس
سیاســی بود ،بیان کرد :امام راحــلفرمودند که همه
مفاهیم دینی ما سیاسی اســت .وی با تاکید بر این که
مهدویت مهم ترین و اصلیترین موضوع سیاسی دین
اســت ،افزود :اندیشــه مهدویت گاهی اوقــات آنقدر
تقلیل داده میشــود که دیگــر سیاســی بودنش دیده
نمیشــود .برخی حتی ظهور حضــرت را میخواهند
بگویندکهسیاسینیست،مااگرمفاهیمظهورراجدی
میگرفتیم ،اکنون خیلی از مشکالت را میتوانستیم
پیشبینی و در مقابل آن برنامهریزی صحیح و مدبرانه
کنیم .دبیر شــورای راهبردی مجمع اندیشه مهدویت
بااشارهبهاینکهتمامفرازهایدعایندبهسیاسیودر
راستای ترغیب مومنان برای فراهم آوردن زمینه های
ظهور منجی عالم بشریت اســت ،گفت :معارف ظهور
بایدجدیگرفتهشود،بهقولمرحومآیتا...بهجتما
بایدجلسهونشستهایمتعددیتشکیلدهیمودرباره
موانعظهوربحثوراهحلهایبهدستآمدهرااجرایی
کنیم .وی با تاکید بر این که در زمینه توســعه اندیشــه
مهدویت باید همه بزرگان پا بــه عرصه بگذارند و ما هم
روحیهمطالبهگریداشتهباشیم،گفت:اکنونبهخیلی
ازسواالتدرحوزهمهدویتجوابدادهنشدهاستکه
اینمهمنیازمندتالشمضاعفوحضورپررنگعالمان
دینی اســت .پناهیان با بیان این کــه مباحث مهدویت
خیلی خوب میتواند به جامعه امید دهد ،اظهار کرد:
جامعهامروزمابهمباحثمهدویتبسیاراحتیاجدارد،
زیراازاینطریقخیلیازمشکالترامیتوانتشخیص
داد و راه حل صحیح آن را تبیین کــرد .وی تاکید کرد:
مجمع راهبردی اندیشــه مهدویت برای این ایجاد شد
کهفعاالنومتفکرانحوزهمهدویتدورهمجمعشوند
تا اقداماتشان با اتحاد بیشتر و تاثیرگذارتر انجام شود.
ویباتاکیدبراینکهباموضوعمهدویتنبایداسطورهای
برخوردشود،افزود:وقتیمانمیتوانیمشوقواحساس
مهدویترادردلجوانانزندهکنیم،آنهاهمبهدنبال
احساسات و عشقهایی میروند که زمینه گمراهی را
ایجادمیکند.
شــایان ذکــر اســت ،در بخــش پایانی این اجالســیه
از ســوی آســتان قدس رضوی از چهار نفــر از فعاالن
مهــدوی کشــور تجلیــل شــد ،همچنین در حاشــیه
اجالســیه «مجمــع راهبــردی اندیشــه مهدویــت»
نمایشــگاهی از بنیادها ،موسســه ها و تشــکل های
فعال در زمینه مهدویت برپا شد.

چهرهها وخبرها
معاونبرنامهریزیشهرداریمشهد:

مدیرکلکمیتهامدادخراسانرضوی:

صدقات مردم از استان
خارج نمی شود

سامانه انتقالمشکالت شهری
شهروندان راهاندازی میشود

مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)خراسانرضویگفت:برخالفتبلیغات
رسانههایمعاند،هیچمبلغیازوجوهوصدقاتپرداختیمردمخراسانرضوی،
از استان خارج نمی شود و حتی از شهری به شهر دیگر هم منتقل نمی شود .به گزارش ایرنا ،حبیب ا ...آسوده
افزود:سالگذشته 230میلیاردریالصدقهدراستانجمعآوریشدکهحدودهشتمیلیاردریالآنمربوط
بهصدقاتزائرانبود.ویافزود:امسالپنجهزارطرحاشتغالزاییروستاییباهزارو 260میلیاردریالدرنظر
گرفتهشدهودستکم 30درصداینرقمبرایافرادیاستکهزیرپوششکمیتهامدادامام(ره)قرارندارند.

معاونبرنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانیشهرداریمشهد،ازراهاندازیسامانه
انتقال مشکالت شهری شهروندان مشــهدی تا پایان تابستان 97خبر داد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،شهریار آل شیخ افزود :سامانه جدیدی در دست اقدام است که
نقطه اتصال ایدهها و تبادل نیازهای شهری شهروندان با شهرداری اســت که در تمام مناطق تا پایان تابستان
امسالراهاندازیخواهدشد.ویهمچنینبااشارهبهآغازطرحمنطقهبندیمناطقشهرداریمشهدازآبانماه
امسالگفت:منطقهبندیشهرمشهدهمانطورکهمصوبهشورایاسالمیشهرهماست،بهتدریجاجرامیشود.

اخبارکوتاه
گوناگون

درخواست حیدری برای واگذاری کرسی
ریاست شورای شهر مشهد

رئیس شورای شهر مشهد گفت :برای انتخابات آینده هیئت رئیسه شورای
شهر از اعضای شورا درخواست کردهام که عهدهدار این مسئولیت نباشم
و یکی دیگر از اعضا برای ریاســت شورای شــهر انتخاب شود .محمدرضا
حیدری در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :انتخابات هیئت رئیسه شورای
شهر مشهد مردادماه امسال براساس آیین نامه مدون شورای شهر مشهد
برگزار خواهد شد .وی در پاســخ به این که آیا برای انتخابات آینده هیئت
رئیسه نامزد خواهد شــد یا خیر گفت :از اعضای شورا درخواست کردهام
که عهدهدار این مسئولیت نباشم و یکی دیگر از اعضا برای ریاست شورای
شهر مشهد انتخاب شود.

هواشناسی خراسان رضوی:

وزش باد در استان ادامه دارد

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت :وزش باد به

نسبت شدید تا شدید همچنان پدیده غالب در مناطق مختلف استان است
و تا چند روز آینده ادامه دارد .فریدون سنگچولی در گفت و گو با ایرنا اظهار
کرد :وزش باد در نواحی شرقی و جنوب شرقی استان شدید و همراه با گرد
و خاک پیش بینی شده است .وی با بیان این که میانگین دما تا روز جمعه
در استان روند افزایشــی دارد ،گفت :از روز شنبه بیشینه دما در خراسان
رضوی روند کاهشی خواهد داشت و به میزان  6درجه کاهش می یابد.

«طرف دیگر باد»
در جشنواره مشکین شهر
فیلم کوتاه «طرف دیگر باد» ســاخته ســید وحید سید حســینی فیلم ساز
مشــهدی به بخش مســابقه شــصت و یکمین جشــنواره ســینمای جوان
اردبیل -مشکینشهر راه یافت .به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای
جوان خراســان ،این جشــنواره از  ۲۳تا  ۲۶مرداد به مدت چهار روز در
استان اردبیل برگزار خواهد شــد« .طرف دیگر باد» داستان پسربچه ای
پنج ساله است که برای اولین بار پدرش را که از زندان فرار کرده است ،با
لباس های زندانی در جنگل های نزدیک خانه می بیند .او که پدر را تا به
حال ندیده و نمی شناسد ،می ترسد و پا به فرار می گذارد. ...

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری:

سازمان انتقال خون در عرضه خدمات
شایسته به مردم پیشگام است

مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری گفت :سازمان انتقال
خــون در عرضه خدمــات شایســته و بــدون منت به آحــاد مردم پیشــگام
است .به گزارش اداره کل روابط عمومی اســتانداری ،مهدی فروزان در
ســی و هفتمین اجالس مدیران کل انتقال خون کشــور در مشهد افزود:
بهکارگیــری روش های نویــن و اســتفاده از علوم روز جهان بــرای درمان
بیماران همواره مدنظر بوده و این مهم در طب انتقال خون نیز مورد توجه
است .همچنین دکتر حمیدرضا اسالمی مدیرکل انتقال خون استان در
این همایش گفت :این استان دومین تولیدکننده پالسما و سومین تولید
کننده فراورده های خونی در کشــور به شــمار مــی رود .دکتر محمدرضا
دارابی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز در ایــن همایش گفت:
سازمان انتقال خون در طول سال های گذشته تحول بزرگی را در تولید
خون مطابق با استانداردهای جهانی ایجاد کرده است.وی افزود :اهدای
خون نماد همدلی و همبستگی مردم در تمام کشورهاست و در همه ادیان
اهدای خون امری خداپسندانه و ایثارگرانه به شمار می رود.

معاون استاندار تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم
نهاد در حوزه بهداشت و سالمت
معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارگفت:سازمانهایمردمنهادیکی
از ظرفیت هایی هستند که می توانند در حوزه سالمت ورود و به ارتقای سالمت
جامعهکمککنند.بهگزارشروابطعمومیاستانداری،محمدرحیمنوروزیان درکارگروهتخصصیسالمتو
امنیتغذاییاستان،بابیاناینکهدرمشهدروزانه 80تنپسماندپالستیکینرموسختتولیدمیشود،افزود:
می توان با جایگزین کردن کاالهایی با پایداری مصرف باالتر نظیر ظروف شیشه ای و استفاده از ظروف زیست
تخریبپذیربابافتگیاهیبهکاهشتولیدواستفادهازپالستیککمککرد.
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