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تولیت آستان قدس در مراسم هشتاد و دومین سالروز شهادت آیت ا ...مدرس:

تجلیلازآیتا...مدرستجلیلازفضیلتهاست

•سادهزیستیشهیدمدرس

وی با اشــاره به خصوصیات شــهید مدرس گفت:
یکی از ویژگیهــای این مرد بزرگ سادهزیســتی
او بــود چــه آن زمان کــه یک طلبه ســاده بــود و چه
آن زمان کــه نماینده مجلس شــد و منــزل او محل
رفت و آمد بــزرگان و رجــال بود زندگــی او تفاوتی
نداشــت و امام راحل(ره) هــم فرمودند که زندگی
مدرسیکزندگیسادهومحقربودولباسکرباس
ایشان زبانزد بود .تولیت آســتان قدس یادآور شد:
همینویژگیوسادهزیستیباعثآزادگیمدرس
بود و با کسی رودربایستی نداشت .تولیت آستان

•مجلسبایدعصارهاخالقوانسانیتباشد

عکس :آستان نیوز

محمد فیض عارفی/تولیت آستان قدس رضوی
در مراســم ســالروز شــهادت آیتا ...سیدحســن
مدرس گفت :تجلیــل از آیــت ا ...مــدرس تجلیل
از فضیلت هاســت .به گــزارش خراســان رضوی،
مراسم هشــتاد و دومین سالروز شــهادت آیتا...
سیدحسنمدرسباحضورقشرهایمختلفمردم
ومسئوالنوباسخنرانیتولیتآستانقدسرضوی
در محل زیارتگاه این شــهید واالمقام برگزار شــد.
تولیتآستانقدسدراینمراسمگفت:کسانیکه
مدرس را به خواف و کاشمر تبعید کردند هیچ گاه
تصورنمیکردندناممدرسروزیبهنیکیوزیبایی
بر تارک تاریخ ایران بدرخشــد چرا کــه آنها تصور
میکردند با تبعید این مرد الهی مدرسها را برای
همیشهدفنمیکنندولیامروزبهپاسبزرگداشت
ایــن مــرد بــزرگ ،روز شــهادتش را روز مجلــس
نام گذاری کردهاند .حجتاالســام والمسلمین
احمد مروی افزود :تجلیل از این مرد بزرگ تجلیل
از یک شــخص یا عالم بزرگ و یک مراسم معمولی
نیست بلکه تجلیل از مدرس تجلیل از فضیلتها،
آرمانهاوخوبیهاست.ویاظهارکرد:بزرگداشت
مدرس و تکریم و تعظیم و تجلیــل از او در واقع بیان
یک فضیلت و حقیقت و ارائه الگوی یک انســان با
تقوا،شجاع،نترسومسلمانواقعیومردمدوست
به جامعه اســت لذا ایــن گونه مراســم و تجلیلها و
تکریمهابایدباشد.

درست و صحیح را تشخیص بدهند و فردی هم که
انتخاب میشــود خودش بداند که چه کسی الیق
این مقام است و مدرس میگوید مردم باید بدانند
کهبیشتراینباربردوشخودمردماست.

قدسافزود:مابرایآزادگیخیلیتمجیدمیکنیم
اما انســان به همین ســادگی نمیتواند بگوید من
آزاد هستم و وامدار و محتاج کسی نبودن و خود را
در بند و اسیر مادیات و احترامات و عناوین نکردن
استکهآثارآزادگیاستولیکسیکهبرایپست
و مقام به هر شخصی رو میاندازد و خود را وامدار و
محتاج دیگران میکند نمیتوانــد ادعای آزادگی
کندبلکهاواسیراستودرهرمقامومنصبیهمکه
قراربگیردآزادنیست.
•ترسوطمعدروجودشهیدمدرسنبود

وی ادامه داد :کســی که وقتــی میخواهد حرفی
بزند به این میاندیشــد که آیا جریــان و حزب و قوم
منازاینحرفناراحتمیشوندیانهاوآزادنیست
ولی مــدرس مالحظــه ایــن و آن را نمیکــرد بلکه
فکر میکرد کــه آیا این حرف درســت اســت یا نه و
لذا خودش گفته است که خدا دو چیز به من نداده
است:ترسوطمعوهرکسبامنافعومصالحملی
همراه باشد من هم با او همراه هستم و هیچ وزیری
نیستکهبتواندبگویدمدرسیکتقاضاازمنکرده
اســت و هیچ کاغذی در هیچ وزارتخانهای ندارم و
تقاضایی از کســی نکردم و نمیکنم و لذا این گونه
فردی را میگویند آزاده و عصــاره مجلس .تولیت
آســتان قدس رضــوی تصریح کرد :متاســفانه هم
اکنون در کشور ما رایج است که از وزرا تقاضاهایی

میشــود و حتی تهدیــد بــه اســتیضاح میکنند.
وی اظهــار کــرد :خصوصیــت دیگر مــدرس عالم
به زمــان بودن اســت ،مــدرس در عین زهــد و تقوا
و خداترســی ،عالم بــه زمان بــود و فهم درســت از
نیازهای زمان داشت به گونهای که او در آن زمان از
ساختمدرسهودانشگاهدفاعمیکردومیگفت:
مابهمتخصصهایزیادینیازداریم.
•آرزویشهیدمدرس

تولیت آســتان قدس ادامه داد :مــدرس میگوید
ایــن پولهایی که صرف واردات شــراب میشــود
باید صرف ســاخت کارخانههای هواپیماسازی و
تسلیحاتنظامیشودچراکهامروزجنگاززمین
به هوا رفته است .تولیت آســتان قدس با بیان این
کهمنوابستهبههیچجناحینیستموخطمنخط
رهبریاستافزود :ویژگیدیگرشهیدمدرسنگاه
او به انتخابات بود و او به نوع انتخاب میاندیشــید
و میدانســت کــه سرنوشــت کشــور را انتخابات و
مجلس تعیین میکند لذا او نقش مجلس را خوب
میدانســت و میگفت آرزو میکنــم روزی را که از
طرف مجلس شــورا به ملت اعالن انتخابات شــود
و هیچ شرایطی هم معین نشــود و مردم خودشان
بدانند چه کســی را باید انتخاب کننــد .یعنی آرزو
میکردمردمبهیکرشدوبلوغیبرسندکهنیازیبه
لیستوفهرستدادنجریانهانباشدوخودشان

حجت االســام والمســلمین مــروی ادامــه داد:
مــدرس الگــوی اخالقمداری بــود و با ایــن که از
هیچ کس نمیترسید اما اخالق را رعایت میکرد
و به مخالفان سیاســی خود توهیــن نمیکرد لذا
مجلس ما هم باید عصاره اخالق و ادب و انسانیت
باشد،مردماینویژگیهارابایدازمجلسبیاموزند
چرا که مجلــس جای توهیــن و پرخــاش و تهمت
زدن نیســت بلکه باید حرفــی که حــق بودنش را
تشــخیص دادهای بگویی و به مخالف نیز احترام
بگذاری چرا کــه ملت ما ملتی بــاادب و بااخالق و
متدین هستند .وی تصریح کرد :اگر همه جناحها
یکدیگر را متهم به دزدی و خیانت بکنند مردم چه
قضاوتی خواهند کرد لذا مدرس میگوید باید به
صحت و سقم اندیشــهها دســت یافت اما از طعن
به این و آن خودداری کرد .تولیت آستان قدس با
اشاره به سیاست خارجی شهید مدرس گفت :ما
برای فهم سیاست خارجی مدرس باید از شرایط
آن روز اطالع داشته باشیم،شهید مدرس روزی از
استقالل و نه شرقی و نه غربی سخن میگفت که
رجال سیاسی ما یا وابسته به شرق بودند یا وابسته
به غرب و حتی به این وابستگی افتخار میکردند.
وی افزود :مدرس میگوید رابطه با تمام کشورها
چه همسایه و چه غیرهمســایه ،چه مسلمان و چه
غیرمسلمانبراساسصلحوصفاوصمیمیتاست
و ما خواهان روابط با همه ملتها هستیم و سلطه
هیچکسرانمیپذیریم .شایانذکراستدرادامه
مراسم کتاب «مرثیهای بر آن تربت پاک» مشتمل
بر داســتانهایی از نویســندگان مختلف کشــور
درباره زندگی شــهید مدرس و همچنین پوستر
شــعر مرد روزگاران توســط تولیت آستان قدس
رونمایی شد.

اخبار

گزارش خبری

گوناگون

مریم ترسول

«تا ابد با تو می مانم» در مشهد خوانش می شود
مراســم خوانش کتاب «تا ابد با تو می مانم» خاطرات مریم مقدس؛ همســر سردار
جانباز اکبر نجاتی در مشــهد برگزار می شــود« .تا ابد بــا تو می مانم» بــه قلم مریم
عرفانیانروایتیعاشقانهوماندگارازهمراهیهمسریدلسوزدرهشتسالدفاع
مقدس و حکایتی مانــدگار از لیلی و مجنون قصهها اما در زندگی واقعی اســت که
ساعت  17چهارشنبه  13آذر در مشهد رونمایی و خوانش می شود .این کتاب که
توسطانتشاراتبهنشردرسال 98روانهبازارکتابشدهدرژانرادبیاتدفاعمقدس
بر مبنای روابط درون خانوادگی به شکل خاطره نوشته است.

انتشارفراخوانتولیدفیلمکوتاه«سینماحماسه»

فراخوان تولید فیلم کوتاه «سینما حماسه» منتشر شد .رئیس حوزه هنری خراسان
رضوی با اعــام این خبر گفــت :حوزه هنری انقالب اســامی خراســان رضوی با
انتشار فراخوان تولید فیلم کوتاه «سینما حماسه» از سینماگران خراسان رضوی
دعوت میکند با ارائه طرح ،ایــده و فیلم نامههای خود برای تولید آثار ارزشــمند و
فاخر با موضوع حماسههای ایران اسالمی در فراخوان تولیدفیلم کوتاه حماسی
شــرکت کنند .به گزارش واحد خبر روابط عمومی حوزه هنری خراســان رضوی،
«میثم مرادی بیناباج» تصریح کرد :مقاومت ملت ایران در مقابل ظلم ،تعدی و تجاوز
بیگانگان و سرســپردگان داخلی (مانند رئیســعلی دلــواری ،میرزاکوچک خان،
کلنل پسیان و ،)...اقتباس از وقایع و شخصیت ها و مبارزات انقالب اسالمی ،دفاع
مقدس و مدافعان حرم ،حماسهها و حماسهسازان در عرصههای فرهنگی هنری،
علمی ،ورزشی ،سیاسی (مانند شهدا و دانشــمندان هستهای ،قهرمانان ورزشی
و،)...تصویرسازی امیدبخش از پیشرفتهای علمی ،نظامی ،سیاسی ،اقتصادی
و ...آینده کشــور مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی با نگاه حماســی و اقتباس از داستان ها و
شخصیتهایحماسیشاهنامهحکیمابوالقاسم
فردوســی موضوعاتی اســت که برای طرح ،ایده و
فیلم نامههای شرکت کننده این فراخوان انتخاب
شده است .گفتنی اســت ،نهم دی آخرین مهلت
ارســال آثار برای شــرکت در فراخوان تولید فیلم
کوتاه ســینما حماسه است و اســامی ایده ،طرح و
فیلم نامههای منتخب از میان آثار ارسالی تا تاریخ
یشود.
 20دی ماه  97اعالم م 

پلمب 350واحداقامتیمتخلفدرمشهدطی 8ماه

رئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیمشهدازپلمب 350واحد
اقامتیغیرمجازومتخلفدراینشهرستانخبرداد.بهگزارشروابطعمومیاداره
کلمیراثفرهنگی«،حسنزمانیبیدختی»بااعالماینخبرگفت:برخوردباواحد
های اقامتی غیر مجاز و متخلف با همکاری دستگاه های اجرایی شامل دادستانی،
اداره نظارت بر اماکن پلیس ،شهرداری و دیگر بخش های مرتبط در دستور کار قرار
گرفته و از ابتدای امسال تاکنون  350واحد اقامتی غیر مجاز و متخلف پلمب شده
اســت .وی ادامه داد :بنا بر نوع تخلف 300 ،واحد اقامتی با برچسب پلمب شده و
 50واحدکهتخلفاتگستردهتریداشتهاندازپلمبموثراستفادهود ِرواحداقامتی
جوش داده شده است.

 4سالگذشت،بازسازیعینبهعیننمادیازهویت فرهنگیوانقالبیمشهدآغازنشد

مهدیه عابدزاده  50ماه در غربت

•اصالحات چندین باره نقشه

•جلسه بررسی نهایی طی 2هفته آینده

«مرجان اکبری» می افزاید  :نقشه های مهدیه ،همچنان
بین کارفرما ،طراح و میراث فرهنگی در رفت و آمد است

مسعود حمیدی

پس از انتشار گزارش "پیشرفت آزادراه حرم تا حرم در استان؛
تقریب ًا صفر !" انجام شد

دستور استاندار برای پیگیری وضعیت
آزادراه حرم تا حرم
استاندار خراســان رضوی به معاونت عمرانی خود
دستور داد در خصوص وضعیت آزادراه حرم تا حرم
گزارشپیگیرانهتهیهکند.
بهگزارشخراسانرضوی،پیروگزارشروزدوشنبه
 4آذرباتیتر«پیشرفتآزادراهحرمتاحرمدراستان؛
تقریب ًا صفر!» استاندار خراسان رضوی بعد از رصد
اینگزارشضمنپارافآنبهمعاونتعمرانیخود
دستور داد برای بررسی وضعیت عملیات اجرایی
ایــن آزادراه گــزارش پیگیرانــه تهیــه و درخصوص
ارجاع آن به روزنامه خراســان رضوی اقدام کند .بر
اساسمستنداتارائهشدهتوسطکارگروهنظارتبر
پروژههایعمرانیاستان،پروژهآزادراهحرمتاحرم
تاکنونتنهادرقطعه 33کیلومتریمشهدتاسهراه
تربتحیدریه از مسیر  223کیلومتری این آزادراه
در استان خراســان رضوی پیشرفت 4.8درصدی
داشته و علل عقبافتادگی این پروژه از برنامه نبود
اعتباراتالزمبرایپیمانکاروتملیکاراضیمطرح
شدهاست.
پــروژه آزادراه حــرم تا حرم در ســال
 1389بهصــورت رســمی کلیــد
خــورد و در این مــدت بارهــا وزیران
راه و شهرســازی دولتهــای دهــم،
یازدهم و دوازدهم برای کلنگ
زنی و آغاز عملیــات اجرایی
این پــروژه اقــدام کردهاند
امــا در ایــن  9ســال تنهــا
 4درصــد از قطعــه 33

شرح عکس:برخی گزارش های خراسان طی  4سال گذشته
درباره مهدیه عابدزاده

و مدام اصالح می شــود .وی در خصوص زمان بر شــدن
روند اصالح نقشــه ها ،ادامه مــی دهد :رونــد به همین
صورت است و تا روزی که نقشه ها قابل تایید نباشد ،کار
به طول می انجامد ،شاید  10بار دیگر هم نقشه ها برای
اصالح برود و دوباره برگردد ،طراح باید توان پیاده کردن
مطالبی را که گفته می شود داشته باشد .اکبری تصریح
میکند:ماامیدواریمدراینهفتهیاهفتهآینده،بابررسی
مجدد نقشه ها ،جلسه ای با کارفرما درباره زمان برشدن
روند اصالح نقشه داشته باشیم تا آن ها نیز به هر شکلی
که مقدور است ،دستورات الزم را به طراح بدهند که کار
به جمع بندی نهایی برسد.

نشستتخصصی«حاجیعابدزادهوتجربهنهادسازیاجتماعی»
نشست بزرگداشت چهره های هویتی مشهد ،در دومین برنامه های خود یاد
و خاطره مرحوم عابدزاده را برای مردم این دیار زنده می کند .این برنامه با نام
«حاجیعابدزادهوتجربهنهادسازیاجتماعی»ساعت 17پنجشنبهچهاردهم
آذردرفرهنگسرایانتظار(بولوارقرنی،بولوارمجد،روبهرویمجد)37برگزار
خواهد شد و سه کارشناس درباره این موضوع سخنرانی خواهند کرد .در این
نشســت محمدرضا نورالهیان درباره «مهدیه  ،بازخوانی یــک تجربه ماندگار
درنهادســازی» ،جعفر ملکی دربــاره «نظام تربیتــی انجمن پیــروان قرآن در
مدارس» وجوادخداییدرباره«نسبتبناهایحاجیعابدزادهوهویتشهری»
نکاتی را بیان خواهند کرد .ســازمان اجتماعی فرهنگی شــهرداری مشــهد،
چهارسوی مشهد و انجمن پیروان قرآن برگزاری این برنامه را بر عهده دارند.

کیلومتری از مجموع  223کیلومتری عملیات
اجرایی پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت که
بهنوعــی درمجمــوع میتوان
سهم پیشرفت فیزیکی این
پروژه در کل طول مســیر
این آزادراه در خراســان
رضــوی را تقریبــ ًا صفــر
ارزیابیکرد.

اخبار
اقتصادی

مدیرعاملشرکتگازخراسانرضویخبرداد:

ثبت نام 86درصد مشترکین گاز استان برای دریافت قبض پیامکی
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی گفــت :از
مجمــوع دو میلیــون و 333هــزار مشــترک گاز در
اســتان ،تاکنون یک میلیــون و  996هــزار و 296
مشــترک معادل  86درصد در طرح حذف کاغذی
قبوضگازمشارکتکردند.بهگزارشروابطعمومی
شــرکت گاز اســتان خراســان رضوی« ،سیدحمید
فانــی» افــزود :بیشــترین آمار ایــن حوزه مربــوط به
درگــز بــا 96درصد همــکاری اســت .همچنین در
شهرستان مشهد نیز از مجموع یک میلیون و 254
هزار مشــترک ،تاکنون 986هزار و 629مشترک
اطالعات خود را تکمیل و به روزرســانی کــرده اند.
مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی با بیان این
مطلب کــه تالش مــی کنیم تــا اجرای طــرح حذف

قبوض کاغــذی گاز بدون دغدغه برای شــهروندان
انجامشودگفت:تااواسطدیماهقبضگازعالوهبر
پیامکبهصورتکاغذینیزبرایمشترکینارسال
می شود اما مطابق دســتورالعمل های ابالغی پس
از این تاریخ صورت حســاب گازبهای مصرفی صرفا
به شماره همراه ثبت شده مشترکین پیامک خواهد
شد.ویبابیاناینکههرشمارهتلفنهمراهقابلیت
ارسالودریافتاطالعاتچندیناشتراکگازرادارد
اظهارکرد:مشترکینمیتوانندبرایثبتوتکمیل
اطالعات به صورت غیرحضوری ،شــماره اشتراک
و تلفن خود را به صورت (شماره اشــتراک * شماره
تلفن) به ســامانه  ۱۰۰۰۳۷۰۷۴یا تماس با تلفن
گویای ۳۷۰۷۴و ۱۸۹۴اعالمکنند.

 18هزار نفر در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت:
هماینک ۱۸هزار و ۱۹۵نفر از شهروندان ساکن
در نقاط مختلف این استان که بیکارند زیرپوشش
بیمه بیــکاری هســتند و خدمات مرتبط بــا آن را
دریافت میکنند« .سیدمحسن نظام خیرآبادی»
در گفتوگو با ایرنا افزود :شمار شهروندان بیکار
در خراسان رضوی که مشمول دریافت خدمات
بیمه بیکاری هســتند پارســال  ۱۷هزار و ۵۵۹
نفر بود که امسال حدود  4درصد بیشتر شدهاند.
وی ادامــه داد :ظرف هفــت ماه گذشــته ،حدود

با گذشت بیش از چهار سال از تخریب مهدیه عابدزاده،
هنوزهمبازسازیعینبهعینایننمــادهویتانقالبــیو
فرهنگیمشــهدآغازنشــدهونقشههایطراح،همچنان
مورد تایید میراث فرهنگی قرار نگرفته است.
«مرجان اکبری» معاون میراث فرهنگی استان گفت :در
اینطراحیها،بازسازیعینبهعینمدنظرقرارنگرفتهو
ممکن است 10بار دیگر هم نقشه ها اصالح شود.
به گــزارش خراســان رضــوی ،مهر سال  94بود که روند
تخریب مهدیه عابدزاده آغاز شد و اگرچه ورود رسانه ها و
دغدغه مندان فرهنگ و هویت انقالبی مشهد توانست به
طور موقت جلوی آن را بگیرد ،اما یک سال بعد این بنای
هویتی با خاک یکسان شد .با وجود این  ،پیگیری رسانه
ها موثر افتاد و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور
دستور داد تا عالوه بر ثبت ملی مهدیه به عنوان یک مکان
رویداد تاریخی ،این بنا عین به عین بازسازی شود .با این
رویکرد ،جامعة المصطفی العالمیه بــه عنوان مجموعه
بهرهبرداریمهدیهعابدزادههمپایکارآمدوهمکاریها
برای تهیه نقشه بنای جدید آغاز شد ،اما آن طور که معاون
میــراث فرهنگی اســتان می گویــد با وجــود اصالحات
چندین باره ،هنوز نقشــه بنا مورد تایید میراث فرهنگی
نیست و بازسازی عین به عین در آن رعایت نشده است.

خبر

دو هزار میلیارد ریــال بهعنوان حق بیمه بیکاری
پرداخت شــده اســت.مدیرکل تأمین اجتماعی
استان گفت :مبلغ میانگین پرداخت ماهانه بیمه
بیکاری به هر مقرریبگیر بیکار ســازمان تأمین
اجتماعیدرایناستانافزونبر ۱۷میلیونریال
است .بر این اساس هماینک ماهانه حدود ۳۱۶
میلیارد ریال در خراسان رضوی به جمعیت ۱۸
هزار و  ۱۹۵نفری مقرریبگیران سازمان تأمین
اجتماعــی که مشــمول خدمــات بیمــه بیکاری
هستند پرداخت میشود.

