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صدور قرار مجرمیت برای
ادمین کانال های بی هویت

دیداراستانداربا معیناقتصادی
سیریزکرمان

اســتاندار خراســان رضــوی با یکــی از معیــن های
اقتصادی اســتان کرمان روز پنج شنبه دیدار و گفت
وگوکرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیاستانداری،
«عباسحسنزادهمورویی»مدیرعاملشرکتجهاد
نصر کرمان و معین اقتصاد مقاومتی منطقه ســیریز
کرمان با اســتاندار خراســان رضوی دیــدار و درباره
الگوی مثلث توسعه اقتصادی -فرهنگی گفتوگو
کرد .در این دیدار که علی کریــمزاده کارنما ،رئیس
هیئت مدیره شــرکت جهاد نصر کرمــان هم حضور
داشــت ،موضوع الگــوی مثلث توســعه اقتصادی -
فرهنگی و تحقق اقتصاد مقاومتی بررســی شــد.از
مجموع 43پــروژه تکمیل شــده و در دســت اجرای
هلدینــگ جهادنصر کرمــان  ،دو پروژه در خراســان
رضوی تعریف شده است« .خط انتقال گاز  16اینچ
تربت حیدریه-کاشــمر» یکــی از این پروژه هاســت
که 13بهمن ســال گذشــته به بهره برداری رسید.
دومینپروژهاینهلدینگدراستاننیز«خطانتقال
گاز  16اینچ رشتخوار-ســنگان» اســت که به گفته
مسئوالنمحلیاینپروژهنیزتکمیلشدهاست.

وزیراسبقاقتصادواموردارایی:

برای پیروزی در جنگ اقتصادی
باید به روحیه جهادی بازگردیم

وزیر اســبق اقتصــاد و امــور دارایــی و عضــو مجمع
تشخیصمصلحتنظامگفت:ضعفهایاقتصادی
کشــور را با فرهنگ جهادی میتــوان برطرف کرد،
برای موفقیــت و پیروزی در جنگ اقتصــادی باید به
روحیه جهــادی باز گردیم و هر چه مــی توانیم از نظر
اقتصادیبرتوانمندیهایخودبیفزاییم.بهگزارش
ایرنا« ،داوود دانش جعفری» پنج شــنبه گذشــته در
گردهمایــی ایثارگران جهاد کشــاورزی در مشــهد
افزود :دشــمن در جنگ امروز که جنــگ اقتصادی
استتالشمیکندباتکیهبرنقاطضعف،مردمرازیر
فشار قرار دهد .وی با بیان این که نیروهای جهادی
درشناساییوبرطرفکردننقاطضعفوتسهیلدر
انجامامورسابقهروشنیدارند،اظهارکرد:بهعنوان
مثال زمانی دشمن تالش کرد از نظر واردات بنزین
مردم ما را دچار مشکل کند اما متوجه شد با ظرفیت
و توان تولید داخل کشور نمی تواند از این طریق ما را
تحتفشارقراردهد.دانشجعفریگفت:باتوجهبه
تالش دشمن برای تکیه بر نقاط ضعف باید در زمینه
خودکفاییدرموادغذایینیزتوانمندیخودراچند
برابرکنیمواگرجهادکشاورزیتاکنوندراینزمینه
اقدامات شایســته ای انجام نداده بود دشمن از این
جهتبهماحملهمیکرد.

حسام مسلمی

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر ضرورت
ارائه تسهیالت به دانشــجویان و استادان برای
حضــور در راه پیمایی باشــکوه اربعیــن ،گفت:
برخی دانشگاهها مثل دانشگاه امام صادق (ع)
در تهران یک هفته دانشــگاه را به مناسبت ایام
اربعینتعطیلوبعددرطولترمجبرانمیکنند،
یعنیدورانتحصیلیدانشگاهرااضافهمیکنند
که تحصیل دانشــجویان ضربه نخورد تا همه به
زیارت اربعین بروند ولو این کــه اگر همه زیارت
نروند،خوداینکارازنظرشعاریخیلیارزشمند
استکهدانشگاهییکهفتهتعطیلکندتااین
کهافراددرپیادهرویاربعینشرکتکنند،حاال
اینکاربستگیبهنظرروسایدانشگاههادارد.
به گــزارش «خراســان رضــوی» ،آیــت ا ...علم
الهدی پنج شــنبه گذشــته در دیدار با روســای
دانشگاههایاستانکهدردانشکدهداروسازی
مشهد برگزار شد ،به اهمیت تسهیل شرکت در
اربعینبرایدانشجویانواستاداناشارهواظهار
کرد :آن چه در مسئولیتهای روسای دانشگاه
مهم اســت و باید مورد توجه قرار گیرد ،موضوع
تسهیل سفر برای دانشجویان و استادان است
و این مهم اســت ،باید برنامه ای در دانشــگاهها
اجرا شود که افراد به شــرکت در پیادهروی و راه
پیمایی اربعین تشویق شوند .امام جمعه مشهد
در ادامه یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را
گرامیداشتوافزود:درهمهجارسمایناست
کهمعموالخاطرهوسالگردهرجنگیراسالروز
پایان جنگ قرار میدهند چــون جنگ تلخ و بد
است و خرابی ،ویرانی و خسارت دارد ،روزی که
یککشورومردمآنازاینویرانیهاوپریشانیها
نجاتپیدامیکنند،آنراروزشادیونجاتخود
قرارمیدهندوسالگردرابرایآنروزمیگیرند.
وی تصریح کرد :در کشــور ما برعکس سالگرد
دفاع مقــدس ما روز شــروع جنگ و نــ ه پایان آن
استواینچهعلتیداردکهماروزشروعجنگ و
شــروع دفاع مقدس را ســالگرد مــی گیریم؟ به
خاطر این که دفاع مقدس برای ما نقطه عطفی
درتجربهباورمندیمابود،ماخداراباورداشتیم

عکس :وبدا

مسلمی /قاضی شعبه ۷۷۲دادســرای ویژه جرایم
فضای مجازی و شهرســازی مشــهد ،از صــدور قرار
مجرمیتبرای"ح.ع"ودوهمدستویکهکانالهای
بی هویت تلگرامی را مدیریت می کردنــد خبر داد،
کانالهاییکهاقدامبهتوهینوافترابهمدیرانشهری
مشهدمیکردند .قاضیمهدیغالمیدراینزمینه
به «خراســان رضوی» گفت :اقدامات انجام شده در
اینپروندهمنجربهمتوقفشدنچندکانالتلگرامی
از جمله «افشــا آنالیــن» و کانالی جعلی منتســب به
یکی از معاونان شهردار مشهد شــد .وی افزود :قرار
مجرمیت متهم ردیــف اول که آقای «ح.ع» اســت به
اتهاماتدایربرتوهین،نشراکاذیب،افترا،جعلرایانه
ای و اســتفاده از داده مجعول صادر شــده و متهمان
ردیف دوم و سوم نیز به اتهام های توهین ،افترا و نشر
اکاذیب قرار مجرمیت آن ها صادر شده است .برخی
افرادکهصحبتازاتهاماتآنهامیشدنیزبهدادگاه
احضار شــدند اما با توجــه به فقدان ادلــه کافی منع
تعقیببرایآنهاصادرشد.ویافزود:متهماناولتا
سومکهقرارنهاییمجرمیتآنهاصادرشدهباتنظیم
کیفر خواست ،پرونده آن ها به دادگاه ارسال خواهد
شد .وی در پاســخ به این ســوال که پرونده این افراد
چه زمانی به دادگاه ارســال خواهد شد ،اظهار کرد:
دو هفته دیگر پرونده آن ها به دادگاه ارســال خواهد
شد.قاضیغالمیهمچنیندربارهسرنوشتکانال
خاوراننیزگفت:کانالخاورانفعالنیستامایکی
دو کانال دیگر به نام شبکه خاوران راه اندازی شده،
اســتنباط ما این اســت که این کانال همان خاوران
اســت اما متهم اذعــان دارد که هیــچ ارتباطی با این
کانالندارد.ویبابیاناینکهتاکنونهیچشکایتیاز
کانالشبکهخاوراندریافتنشدهاست،تصریحکرد:
اگرشکایتیدربارهاینکانالدریافتشودتحقیقات
را دوباره ادامه می دهیم و متهمان را جلب یا احضار
می کنیم.وی همچنین در پاســخ به این سوال که آیا
افرادمتهمسابقهکیفریداشتهاند؟گفت:هیچکدام
سابقهکیفریموثرنداشتندولیفعالیتهایجدی
داشــتند و با مدیران شــهری در ارتباط بودند ،نحوه
ارتباط آن ها نیز در گذشته دوستانه بود و همدیگر را
می شــناختند .خود متهم اذعان داشته که به دنبال
کشففسادبودهاستوبااینکارمیخواستهمدیران
راآگاهکندکهدرزیرمجموعهآنهاچهاتفاقیمیافتد
اما ما می گوییم کشف فســاد خوب است ولی نه این
کهاینکاردربسترجرمانجامشودونبایدتحتهیچ
عنوانیباحیثیتوآبرویافرادبازیکرد.

گزارش جلسه

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد

ضرورت تسهیلحضوردانشجویان و
استاداندر راهپیماییعظیم اربعین
ولــی در دفاع مقــدس این باورمندی مــا به خدا
تجربه شد ،چون خیلی از باورمندیهای ما که
مربوط به خداباوری بوده  ،توده اعتقاد و اندیشه
است مانند باورمندی ما به وحی و غیب؛ اما یک
سلســله باورمندیهای ما درباره خداباوری به
وســیله تجربه مادی تعیین میشــود و موضوع
دفاع مقدس جریانی بود که باورمنــدی ما را به
خدانشانداد.
•درشرایطیهستیمکهدنیایاستکبارازما
میترسد

آیت ا ...علمالهدی تصریح کرد :روزی که دفاع
مقدس شــروع شــد ،یک لوله توپ نداشــتیم و
قبضههای توپ ما بعد مدتی از کار میافتاد ،به
همین دلیل در بسیاری از عملیاتهای نظامی
نیروهای ما در محاصره دشــمن گیر میکردند
وپشتیبانینمیشدند،مادراینشرایطبودیمو
االنواقعادرشرایطیهستیمکهدنیایاستکبار
از مــا میترســد ،آن ها از اقتــداری که مــا داریم
می ترسند ،آنها نه تنها از اقتدار ما میترسند،
ب ا ...لبنان که جزو حواشــی اقتدار
بلکه از حز 
ما هســتند نیز میترســند چه رســد به مــا  .وی
افزود :چون دفاع مقدس ،جریانی است که این
باورمنــدی مــا را با یک تجربــه مــادی تایید می

مدیرکلدامپزشکیخراسانرضوی:

کشتارگاه های طیور استان رتبهبندی میشود

مدیرکل دام پزشکی استان گفت :کشتارگاه
های طیور اســتان از لحاظ ســطح کیفی رتبه
بندی می شود .به گزارش «خراسان رضوی»،
احمد شریعتی در نشست خبری اعالم برنامه
های هفتــه دام پزشــکی ،در پاســخ به ســوال
خراسان در خصوص وضعیت کشتارگاه های
طیوراستانوارتقایسطحکیفیآنهاگفت:
خوشبختانه مشکالتی که در بخش دام وجود
دارد ،در کشــتارگاه طیــور وجــود نــدارد و در
اســتان ،کشــتارگاه ســنتی طیور نداریــم اما
همین ظرفیت موجود نیز به مــرور زمان دچار
فرسودگیمیشودوبههمینمنظورازابتدای
امســال طرح ارتقای کشــتارگاه هــای طیور
اســتان در دســتور کار قرار گرفت .وی افزود:
به این ترتیب کشــتارگاه ها به سه دسته B،Aو
 +Aتقســیم بندی و درجه کیفــی آن ها نیز بر
همیناساساعالممیشود.شریعتیتصریح
کرد :البتــه ایجــاد تغییــرات در کشــتارگاه با
موانعــی از جمله مســائل اقتصادی نیــز روبه
روســت و برای همه امــکان پذیر نیســت اما با
هماهنگی های خوبی که از طرف استانداری
انجامشده،در حالرایزنی برایتخصیصوام
هاییبهمنظورارتقایکیفیهستیمتااینکار
باسرعتبیشتریادامهیابد.
مدیــرکل دام پزشــکی اســتان همچنیــن در
خصوصحجمصادراتووارداتدامیاستان
در نیمه نخســت امســال نیز گفــت :صادرات
محصوالتخامدامیاستان 28قلمکاالبوده
کهدرششماهنخستسال،98صادرات12
هزار و 207تن محصوالت دامی به ارزش30
میلیون دالر به  54کشــور جهــان از مرزهای
خراسانرضویانجامشدهواینرقمدرمقایسه
باسالگذشته 10میلیوندالرافزایشداشته
اســت .در همین مــدت  20هزار تــن واردات
دامی از مرزهای اســتان داشــتهایم که بیشتر
در زمینه نهاده های دامی بوده و در مقایسه با
مدت مشــابه ســال قبل با کاهش همراه بوده
اســت .وی اظهــار کرد :خراســان رضــوی در
تولیدگوشتقرمز،گوشتسفیدوتخممرغبه
ترتیب،رتبههاینخستتاسومکشوررابهخود
اختصاص داده و سهم استان از تولید کشوری
دامپزشکیهایداموطیور ۱۰درصداست.
شــریعتی یــادآور شــد :دو هــزار و ۵۰۰واحد
مرغداری گوشــتی و مرغ تخم گذار با ظرفیت
 ۱۰۰میلیــون جوجهریــزی مــرغ گوشــتی و
 ۱۰میلیون جوجه مرغ تخم گذار در خراسان
رضــوی فعالیت دارنــد که با وجود مشــکالت

اقتصادی ،تولید تخممرغ در خراسان رضوی
امسال نسبت به سال قبل ۴۰درصد افزایش
یافت و ظرف این مدت ۱۴۰هزار تن تخممرغ
در اســتان تولید شــد که نیمــی از آن بــه دیگر
استانهاوخارجازکشورصادرمیشود.
•تولیدواکسنبیماریآگاالکسیدر
مشهدازابتدایسال99

همچنین رئیس موسسه تحقیقات واکسن و
سرمسازی رازی نیز در این نشست خبری از
تولیدواکسننوعیبیماریدامدرمشهدخبر
داد و گفت :مجوز ساخت واکسن آگاالکسی
از موسسه کشوری دریافت شــده و تولید آن
از ابتدای ســال  ۹۹در مشــهد آغاز میشود.
حمیدرضــا فرزیــن افزود :در شــعبه شــمال
شرق موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی ،بیش از 70فراورده همچون واکسنها
و سرمهای مختلف انسانی و دامی تولید شده
و بخش عمده محصوالت تولیدی کشــور که
شــامل بیش از  80درصــد تولیدات اســت،
در همین مجموعــه تولید و بــه نقاط مختلف
کشور و خارج از کشــور صادر میشود .مثال
در واکسن بیماری گامبرو 400میلیون دوز
واکســن برای نیاز کل کشــور تولید میشود
و واکســن آگاالکســی نیز به دلیل تامین نیاز
استان و کشور تولید خواهد شد.
•صدوربیشاز ۷هزارپروانهفعالیتدامی
دراستان

مجیدکوشکیرئیسشوراینظامدامپزشکی
خراســان رضوی نیز که در این نشست حضور
داشــت ،گفــت :از ســال  89تاکنــون بیش از
هفت هزار پروانــه فعالیت دامی در خراســان
رضوی صادر شده که شــامل دو هزار موافقت
اصولی 1338 ،تاســیس دامــداری3260 ،
پروانه بهرهبرداری و  83پروانه توسعه بوده و از
ابتدایامسالتاکنون 73پروندهدربحثماده
 2صادر شده است .وی با بیان این که اولویت
ما از ســال گذشــته صــدور پروانــه در مناطق
محروم و کمتر توسعه یافته بوده است ،افزود:
بیشــتر پروانههــای صادر شــده در یک ســال
اخیــر در بخشها ،دهســتانها و روســتاهای
اســتان بوده و بــرای بهروزرســانی آموزشها
تعــداد  12کالس آموزشــی حضــوری و یــک
کالسآنالینآموزشیبرای 1400نفربرگزار
کردهایم و کســانی که نمره قبولــی را دریافت
نکنند شامل صدور پروانه و تمدید نمیشوند.

کند از این نظر روز شــروع دفاع مقــدس و نه روز
پایان آن را به عنوان ســالگرد جشن و سرور قرار
میدهیمکهاینبرایهمهعزیزاناندیشمندما
قابل توجه است.امام جمعه مشهد اظهار کرد:
امروزدشمنیدشمنباماموضوعیجدیاست،
چونیکروزیدشمنازایننظربامادشمنبود
کهچراهژمونیاشازماقطعشدهوامروزازاین
جهت ،دشمن است که حیات سیاسی خود در
رویکرهزمینرادرخطرمیبیندوایندشمنی
خیلی جدیتر از دشمنی اش از ابتدای پیروزی
انقالب است .آیت ا ...علم الهدی تصریح کرد:
طبیعی اســت که در این دشــمنی از هر امکانی
اســتفاده میکند و عرصــه برخــورد و درگیری
برایهردوطرفدرگیری،عرصهفشاروسختی
اســت ،این مقاومتی که آموزه هشت سال دفاع
بوده،درهمهابعادبرایماالزماست.
•جایگاههنرمندیومقاومتدرمدیریت
باکمبودامکانات

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در بخش
دیگــری از ســخنان خــود گفــت :هنرمنــدی و
مقاومــت در مدیریت بــا کمبود امکانات شــاید
از هر مقاومتی در هر حــوزهای موثرتر و مفیدتر
است ،لذا نمی شود مســئولیتها و برنامههای

خود را با مقدار امکانــات تطبیق دهیم ،البته نه
به این معنی که غافل بنشــینیم ،بلکــه تا جایی
که امکانات وجود دارد باید کمک و امداد شود،
گاهی متاســفانه ما به این مشــکل برخورد می
کنیم که با وجــود امکانــات ،مشــکالتی ایجاد
میشودمثلبیمهکهدوستانبهآناشارهکردند.
همچنین در بخشی دیگر از این جلسه ،حجت
االسالموالمسلمیناحمدترابیمسئولشورای
اســتانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان با بیان این که کار مذهبی
دردانشگاههابایدمتناسببادانشوعلمباشد،
اظهار کرد :نباید به گونه ای رفتار شود که منجر
بهآزارودلزدگیدیگرانشودوروسایدانشگاه
هابایدمراقبتکنندتاکارهایفرهنگیبهگونه
ای انجام شود که نتیجه منفی نداشته باشد ،در
این زمینه باید از ابزار هنر برای ایجاد نشــاط ،با
رعایتمسائلاعتقادیوفرهنگیاستفادهکرد.
دکتر محمدرضــا دارابی رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد نیز به عنوان میزبان این جلسه
درسخنانیبهمشکالتمالیدانشگاههااشاره
کرد و گفت :امســال به دلیل شــرایط اقتصادی
کشور ،دانشگاه ها نیز با مشکالت مالی روبه رو
هستند ،هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی بیش
از  ۶۷۰میلیارد تومان از ســازمان های بیمه گر
و دیگر ســازمان ها مطالبه دارد کــه این موضوع
موجببروزمشکالتوچالشهاییدردانشگاه
شــده اســت .شــایان ذکر اســت در این جلسه،
حجتاالسالم حســینی رئیس نهاد نمایندگی
مقاممعظمرهبریدردانشگاهفردوسیمشهد،
دکتر نژاد علی رئیس دانشــگاه پیام نور استان،
دکتــر طاهــری الری سرپرســت دانشــگاه آزاد
اسالمیخراسانرضوی،دکترمطلبزادهرئیس
مؤسسهآموزشعالیتابرانمشهد،دکترتشکری
رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان و
دکتر نیری رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان
رضوی به تبادل نظر درباره مشــکالت دانشگاه
هــای اســتان پرداختنــد و دربــاره موضوعاتــی
از جملــه گــران بــودن آمــوزش عالــی دولتــی
نســبت به غیر دولتی ،تاکیــد بر اجــرای برنامه
های اقتصاد مقاومتی در دانشــگاه ها ،حمایت
دستگاه ها از دانشگاه ها به ویژه دانشگاه علمی
کاربردی و ...مباحثه و نظراتــی را بیان کردند.

رئیس بسیج رسانه خراسان رضوی

مراقب ریزگردهای اجتماعی باشیم
همزمانبانگرانیبرایآلودگیهوا،اینروزهاازدغدغه
دربارهاتمسفررسانهایپیرامونماکهکارشازریزگردو
گردوغبارگذشتهبلکهریزگردهایهرزگیوگلولههای
سیاهگناهراباسرعتنوربرسرورویمانمنتشرمیکندو
دراینمیاننوجوانانوجوانانبیشازدیگراندرمعرض
خطرهستند،کمترمیشنویم.
کارازیکیادوموردگذشتهوراحتگذاشتهایمانبوهی
ازبذرهایبیاخالقیرابرمغزوقلبوروحوروانجامعه
بپاشــند و ما اما فقط به آه و دریغ و حسرت گفتن بسنده
کنیمومنفعالنهوبلکهذلیالنهفقطتماشاچیاینهمه
همهمهوهیمنهشیطانباشیم!
بنیان خانواده در خطر اســت و انگار عادی شده است
تماشــای رســانههای عاری از اخــاق و پمپــاژ دروغ و
توهینوهتاکیوتهمتوافترا!باورکنیمجهانیشدن
و ابزارهای آن مانند اینترنت نعمت اســت به شرطها و
شــروطها که کســب آگاهی و آمادگی الزم برای ورود و
بهره مندی از این فضا ضروری است .شناخت الزامات
واقتضائاترسانههایاجتماعیومراقبتهایخاص
در مواجهه بــا تهدیدهای ایــن عرصه و ارتقای ســطح
سواد رســانهای عمومی امروزه کم از اهمیت نان شب
نــدارد! عجیب آن که بســیاری از موارد مشــهود از این
گونهبیاخالقیهاییکهاینروزهامنتشرمیشوددر
رســانههای به اصطالح صاحب نام و واجد مجوزهای
رســمی محقق میشــود و هیچ گونه کنترل و نظارتی
هم نیست.خطر بروز خبرنگارنما و گزارشگرنماهایی
که بیمحابا خودشــان را مجاز به پرسیدن هر موضوع
نامربوطی میداننــد و نشــر آن در رســانههایی مانند
اینستاگرام و آپارات نیازمند نظارت و برخورد بههنگام
اســت .بروز این گونــه رســانهها و اجازه جــوالن بدون
ضابطه افــراد بیهویت در ایــن فضا ،بــدون تردید راه
را برای رسانههای رســمی مقید به اخالق و متعهد به
شئونات انســانی و شــعائر اســامی محدودتر و بیش
از پیش پــردهدری میکنــد و حــد ی ِقف و نقطــه توقف
و ایســتی هم نیســت! به عنوان نمونــه در یکــی از این
قبیل موارد دخترکی بدحجاب میکروفون به دســت،
جلوی بچههای ۳تا ۸ســاله را گرفتــه و از آن ها درباره
این که چگونــه و از کجا به دنیا آمدهاند میپرســد! این
حکایترفتارهنجارشکنانهوپنهاناینروزهایبرخی
رسانههاستکهمغایربااصولارتباطیوحتیقوانین
بینالمللی که حریــم کــودکان را محترم برشــمرده،
چنین مواردی را مباح میپندارند و سزاســت تا ضمن
برخورد عاجل و قاطع ،مانع تداوم ایــن روند نامبارک
خانمانبرانداز و خانوادهســوز باشیم که بهقول قیصر
امینپور"چهزوددیرمیشودگاهی!"

