ا ز میان خبر ها
گوناگون

تولیتآستانقدسرضوی:

پیوند مردم و نظام اسالمی
رمز پیروزیکشوردردفاع مقدس بود
تولیت آستان قدس رضوی گفت :پیوند مردم با نظام
اســامی رمز پیروزی کشــور در دوران دفاع مقدس و
عرصههایمختلفبودهاست.بهگزارشآستاننیوز،
حجتاالسالموالمسلمینمرویدردیدارفرماندهان
منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع) که در
تاالر والیت حرم برگزار شــد ،اظهار کرد :هشت سال
دفاعمقدسمظهرعزت،غرورملی،همبستگیواتحاد
ملت و نظام مقدس اســامی اســت ،بنابراین گرامی
داشــت آن را نمیتوان به هفته و ایامی خاص محدود
کرد ،برای صیانت از امنیت و آرامش کشور باید هر روز
جریان دفاع مقدس را گرامــی بداریم و نکات تاریخی
آن را یــادآوری و بازخوانــی کنیــم .وی با بیــان این که
کشورهایغربیومرتجعمنطقهدرجنایاترژیمصدام
علیهملتایرانسهیمهستند،افزود:کشوریکهتازه
انقالب کرده و حکومت آن عوض شده و ساختارهای
حاکمیتی و اجرایی آن هنوز شکل نگرفته و در داخل
نیزباافرادیهمچونمنافقینوبنیصدرکهدرلباس
دوست ،سربازان دشــمن بودند رو به روست ،با حمله
ارتشــی منظــم ،کالســیک و قدرتمند که پشــتیبانی
کشورهای استکباری را دارد مواجه میشــود ،اما در
نهایت ملت ایران بــا همه تالشهای دشــمنان پیروز
می شود و یک وجب از خاک این کشور جدا نمیشود.
تولیتآستانقدسرضویبابیاناینکههرحکومتی
پایگاه مردمی نداشته باشد صرف نظر از میزان قدرت
نظامی محکوم به نابودی است ،اظهار کرد :اگر جنگ
تحمیلــی بــا آن شــرایط در دوران پهلوی یــا قاجار رخ
میداد مشخص نبود بر سر ایران چه میآمد ،آن زمان
که جنگی نبود خاک ایران را میگرفتند چه برســد به
این که جنگ نابرابر هشت سالهای در آن دوران اتفاق
میافتاد .وی تصریح کرد :دشــمن خوب میداند که
تهایشدربرابرملتایرانچیست،ازاین
دلیلشکس 
رو پیوند بین مردم و نظام را هدف قرار داده اســت زیرا
میداندتنهاراهضربهبهکشورگسستاینپیونداست.
شایان ذکر است ،در ابتدای این دیدار امیر سرتیپ
دوم ســتاد «محمد رضا معصومی» فرمانده منطقه
پدافند هوایی شمال شــرق امام رضا(ع) گزارشی
از اقدامات این پدافند ارائه داد.

سالنهایسینماوتئاترمشهد
بازگشاییشد
سرپرستمعاونتهنریوسینماییادارهکلفرهنگ
و ارشاد اسالمی گفت :با تغییر وضعیتها در مشاغل
چهارگانهاعالمیستادکروناوتغییرسطحسالنهای
تئاتر از ســطح  ۳به  ،۲در وضعیت نارنجی سالنهای
ت و گو
تئاتر و سینما بازگشایی شدند .روشندل در گف 
با فارس  ،اظهار کرد :ســالنهای سینما و تئاتر مشهد
میتواننــد بــا  ۵۰درصــد ظرفیــت ،رعایــت فاصلــه
اجتماعی،استفادهازماسکبرایهمهعواملخدماتی
و بینندگان و دستورالعملی که ســتاد کرونای استان
مصوبکردهوبرایهرحوزهابالغشده،فعالیتکنند.

توزیع تجهیزات ورزشی
در روستاهای استان
ایســنا -خوش باطن ،رئیس هیئت ورزش روســتایی و
بازی های بومی محلی استان اظهار کرد :به مناسبت
گرامی داشــت هفته دفاع مقدس  ۳۵ســت ورزشــی
شاملمیزتنیسرویمیز،فوتبالدستی،دارت،تاتامی
و لوازم چوبی بومی محلی به ارزش ۱۰میلیون تومان
دراختیارهیئتهایورزشروستاییشهرستانهای
استانقرارگرفتتادرخانههایروستاییتوزیعشود.

اخبار

اخبار
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روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

رئیسشورایشهرمشهددربازدیدازموسسهفرهنگیهنریخراسان:

روزنامه خراسان مدافع
حقوق مردم است

مســلمی /رئیــس شــورای شــهر
مشهدباحضوردرموسسهفرهنگی
هنری خراســان ،ضمــن بازدید از
بخش های مختلف این موسسه با
مدیــران روزنامه خراســان دیدار و
گفتوگوکرد.بهگزارش«خراسان
رضوی»،حسنموحدیاندرگفتو
گوباجانشینمدیرمسئولروزنامه
خراســان بــر همــکاری و تعامــل
شــورای شــهر با روزنامه خراســان تاکید کرد .وی
به جایگاه رسانه ای روزنامه خراســان اشاره کرد و
گفت :پشتوانهروزنامهخراسانیکتجربهطوالنی
است،امیدواریمکهاینجایگاهبرایهمیشهحفظ
شــود .رئیس شــورای شــهر مشــهد با بیان این که
روزنامه خراســان متعلق به همه آحاد مردم است،
افزود :این روزنامه حقوق مــردم را به خوبی رعایت
می کند ،روزنامه خراسان تنها مدافع حقوق مردم
اســت ،مردم نیز به همیــن دلیل اعتماد بیشــتری
به روزنامه خراســان دارنــد .موحدیان بــر تعامل و
همکاری شــورای شــهر با روزنامه خراسان تاکید
کرد .وی همچنین ارتباط بیشتر با مردم را یکی از
رویکردهای شورای ششم برشمرد و تصریح کرد:
معتقدیم ارتباط با روزنامه خراســان فعالیت های
شورایشهررادرفضایبیشتریبرایافکارعمومی
معرفی مــی کند ،ما مــی خواهیــم با مــردم حرف
بزنیم،درایندورهمیخواهیمدرخصوصمسائل
شهروندی و شهرنشــینی به طور جدی کار کنیم،
بنابراین هرچه فضای رسانه ای در اختیار ما باشد
بهتر می توانیم در اهدافمان موفق باشیم ،شورای
ششم هم از هر گونه کمکی دریغ نخواهد کرد .وی
ادامه داد :ما باید به انســجام جامعــه کمک کنیم،
روزنامه خراســان این توانایی را دارد که این اتحاد
بین مردم را ایجاد کند ،امیدوارم روزنامه خراسان
با تمام قوت و رو به جلو حرکت کند .رئیس شورای
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جامعه

شهر مشهد در بخشی دیگر از صحبت های خود به
افرادی که در سرچهارراه ها روزنامه می فروختند
اشارهکردوباطرحاینسوالکهآیاباجمعآوریاین
طرح،مشکلاینکودکانحلشدهاست؟گفت:نه
تنها حل نشده بلکه بسیاری از آن ها به تکدی گری
رویآوردهاندوزبالهگردیمیکنند،بسیاریازآن
ها نان آور خانه بودند ،با روزنامه فروشی یک هویت
و شــخصیت به این کودکان داده شده بود ،ما فقط
صورتمسئلهراپاک میکنیمبعدمیگوییممسئله
حلشدهاست.
همچنین علوی ،جانشــین مدیر مســئول روزنامه
خراسانضمنارائهگزارشیازروندفعالیتموسسه
فرهنگی هنــری خراســان از روزنامه خراســان به
عنوانیکیازنمادهایهویتیمردمخراسانبزرگ
یاد کرد که باید مورد توجه تمامی متولیان اســتان
هایخراسانرضوی،شمالیوجنوبیباشد.ویبا
اشارهبهرویکردتعاملیروزنامهخراسانبانهادهای
خدماتی و حاکمیتی اظهار کرد :روزنامه خراسان
بارویکردیفراجناحیودرراستایمنافععمومی
و آحاد جامعه خود را در کنار سازمان های عمومی
غیر دولتی همچون شهرداری می داند که با نگاه
نقادانه در جهت رفع مشــکالت و کاســتی ها خود
را ملزم به کمک به توسعه شــهری می داند و بر این
اســاس روزنامه خراســان در این دوره جدید آماده
تعاملبامدیریتشهری است.
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باحضوربسیجیاندرمشهدانجامشد

برگزاری رژه موتوری
در اولین روز هفته دفاع مقدس
روز گذشــته بــه مناســبت آغــاز هفتــه
دفــاع مقــدس ،رژه موتوری در 5مســیر
پیــش بینی شــده در مشــهد و بــا حضور
 200موتور ســوار بســیجی برگزار شد.
به گــزارش «خراســان رضــوی» ،معاون
اجرایی سپاه امام رضا (ع) ضمن گرامی
داشتیادشهدایدفاعمقدس،شهدای
انقالب اســامی ،شــهدای مدافع حرم
و شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفت:
هر ســال در اولیــن روز از گرامی داشــت
هفته دفاع مقدس رژه باشکوه نیروهای
مسلح در کشور انجام میشد اما به دلیل
شــیوع کرونا دو ســال اســت که این رژه
برگــزار نمیشــود و امســال با شــعار «ما
مقتدریم»برنامههایمتنوعیرابهمنظور
گرامیداشتاینهفتهدرنظرگرفتهایم.
سرهنگمحمدابراهیماصلیبااشارهبه
مراسم تقدیر از یک میلیون پیش کسوت
دفاعمقدسکشورباحضوررئیسجمهور
که روز سه شــنبه برگزار شد ،اظهارکرد:
روز چهارشــنبه نیــز رژه موتــوری در پنج
محوردر مشهدمقدسبرگزارشدکهاین
مراسم از وکیل آباد 70شروع و به میدان
شهدای مشهد ختم شــد ،عالوه بر این ،
رژه در پنج شــهر اســتان نیز برگزار شد.
معاون اجرایی سپاه امام رضا (ع) تصریح
کرد :در هفته دفاع مقدس امسال بیش
از  ۵۰۰۰برنامه را که شامل برنام ه های
فرهنگــی مختلــف از جمله فضا ســازی
محیطی محلــه محور ،برگــزاری یادواره
شهدا به صورت محلی و شهری ،تشکیل
ستادهفتهدفاعمقدسدرسطحنواحی
مقاومت بســیج در  ۴۰مــورد ،برگزاری

مراســم غبارروبی مزارشــهدا بــا رعایت
پروتکل های بهداشــتی ،برگزاری بیش
از هزار روضه خانگــی در منازل خانواده
شــهدا با رعایت پروتکل های بهداشتی،
نصــب پــاک افتخــار بــر ســر در منازل
شــهدای دفــاع مقــدس ،مدافع حــرم و
شهدایسالمت،تجلیلازپیشکسوتان
دفــاع مقدس ،تهیــه و توزیع بســته های
معیشــتی ،برگزاری اردوهای جهادی و
نامگذاریمعابروکوچههابهنامشهدای
دفاع مقدس و شهدای سالمت است ،در
دستورکارداریم.
•دفاعمقدس،کلیدواژهیادآوری
حماسهسازیها

همچنین به مناســبت آغــاز هفته دفاع
مقدس ،استاندار در پیامی این هفته را
گرامیداشت.بهگزارشروابطعمومی
استانداری،دربخشیازپیاممعتمدیان
آمده اســت« :دفــاع مقدس یــک کلید
واژه و اســم رمز برای یادآوری ارزشها
و حماسه سازیهای جوانان این مرز و
بوماستکهتاابدبرتارکایراناسالمی
میدرخشد » .شــورای شهر مشهد هم
در پیامی این روز را گرامی داشــت .در
بخشــی از این پیــام آمده اســت« :دفاع
مقدس ،بهترین فرصــت و مجال برای
ی ها و رشــادت
تجدید میثاق با ایثارگر 
هــای رزمنــدگان جــانبرکفی اســت
که برای حفظ و صیانــت از آرمانهای
سیدالشــهدا (ع) راهی نبرد حق علیه
باطل شدند و ره صد ساله وصال حق را
یک شبه طی کردند ».

معاوناستاندارمطرحکرد:

تاکید بر رعایت پروتکل ها
در دهه آخر صفر
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری
با تاکید بر لزوم حفظ دســتورالعملهای بهداشــتی
برای جلوگیری از گســترش بیماری کرونــا در میان
خیلعزاداراندههآخرصفر،اظهارکرد :خوشبختانه
تاکنون هیئت های مذهبی همیشــه تابــع مصوبات
ســتاد کرونــا بودهانــد و در هــر شــرایطی پروتکلها
به خوبی اجرا شــده اســت کــه جــای تقدیر و تشــکر
ازدستاندرکاراناینعرصهرادارد.بهگزارشروابط
عمومی اســتانداری ،براتی در جلســه ستاد خدمات
سفر استان افزود :عزاداری برای اهل بیت معصومین
(ع)  ،ایجاد کننده روحیه ایثار و از خود گذشــتگی در
میانجامعهوتضمینکنندهوحدتیاستکهدرسایه
آن بسیاری از مسائل و مشکالت اجتماعی را میتوان
حل کرد.شــایان ذکر است ،در این جلســه مقرر شد
با توجه به حساســیت ابعاد مختلف دهه آخر صفر در
چگونگی برگزاری مراسم و ضرورت تضمین سالمت
جامعه ،تصمیمات این ســتاد موکول به تعیین مجوز
ستاد کرونا شود و بر اســاس آن اطالع رسانی الزم از
طریق رسان ه های استان صورت گیرد.

رئیسکمیسیونحقوقیشوراخبرداد:

تحقیقوتفحصازامالک واگذارشده
شهرداری مشهد

رئیــس کمیســیون حقوقــی و نظــارت بــر امــاک و
قراردادهای شــورای شــهر مشــهد گفت :نخستین
طرح تحقیق و تفحص در شورای ششم از کمیسیون
حقوقی ،نظارت ،امــاک و قراردادها کلیــد خورد و
طبق این طرح تمامــی امالک واگذار و هبه شــده به
افراد حقیقی و حقوقی مورد تحقیق و تفحص شورای
شهرمشهدوکمیسیونتخصصیحقوقیقرارخواهد
یدرگفتوگوباتسنیماظهارکرد:
گرفت.هاشمدائم 
دربارهتمامقراردادهایمنعقدشدهطیدوسالاخیر
کهمبلغآنباالی 10میلیاردتوماناستنیزتحقیقو
تفحص خواهد شد .وی تصریح کرد :با توجه به این که
حجم فزایندهای از قراردادهای منعقد شده در قالب
ترک تشــریفات در سال پایانی شــورای پنجم منعقد
شده ضرورتاینطرحبرایتحقیقوتفحصاحساس
شــد .وی هدف از این طرح را روشــن شدن ابهامات،
گزارش بــه مــردم و شــفافیت مالــی در قراردادها و
امالک و هرآن چه در شهرداری اتفاق افتاده و در آینده
اتفاق خواهد افتاد ،اعالم کرد.

