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صفحه۲

تولیتآستانقدسرضوی:

پیوند مردم و نظام اسالمی
رمز پیروزیکشوردر دفاع
مقدس بود
تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت :پیوند
مردم با نظام اســامی رمز پیروزی کشــور در
دوران دفاع مقدس و عرصه های مختلف بوده
است .به گزارش آســتان نیوز ،حجت االسالم
والمسلمینمرویدردیدارفرماندهانمنطقه
پدافند هوایی شــمال شــرق امام رضا(ع) که
در تاالر والیت حــرم برگزار شــد ،اظهار کرد:
هشــت ســال دفاع مقدس مظهر عزت ،غرور
ملی ،همبســتگی و اتحاد ملت و نظام مقدس
اســامی اســت ،بنابراین گرامی داشت آن را
نمیتوان به هفته و ایامی خاص محدود کرد،
برای صیانــت از امنیــت و آرامش کشــور باید
هر روز جریان دفاع مقدس را گرامی بداریم و
نکات تاریخی آن را یادآوری و بازخوانی کنیم.
وی با بیان این که کشــورهای غربی و مرتجع
منطقه در جنایات رژیم صدام علیه ملت ایران
سهیم هستند ،افزود :کشوری که تازه انقالب
کرده و حکومت آن عوض شده و ساختارهای
حاکمیتــی و اجرایی آن هنوز شــکل نگرفته و
در داخل نیز با افرادی همچون منافقین و بنی
صدر که در لباس دوســت ،ســربازان دشمن
بودند رو به روســت ،بــا حمله ارتشــی منظم،
کالسیک و قدرتمند که پشتیبانی کشورهای
استکباریراداردمواجهمیشود،امادرنهایت
ملت ایران با همه تالشهای دشــمنان پیروز
می شــود و یک وجب از خاک این کشــور جدا
نمیشود .تولیت آستان قدس رضوی با بیان
اینکههرحکومتیپایگاهمردمینداشتهباشد
صرف نظر از میزان قــدرت نظامی محکوم به
نابودیاست،اظهارکرد:اگرجنگتحمیلیبا
آن شرایط در دوران پهلوی یا قاجار رخ میداد
مشخص نبود بر سر ایران چه میآمد ،آن زمان
که جنگی نبود خاک ایــران را میگرفتند چه
برســد به این که جنگ نابرابر هشــت سالهای
در آن دوران اتفاق میافتاد .وی تصریح کرد:
تهایش
دشمنخوبمیداندکهدلیلشکس 
در برابر ملــت ایران چیســت ،از ایــن رو پیوند
بین مردم و نظام را هدف قرار داده اســت زیرا
میداند تنها راه ضربه به کشــور گسســت این
پیوند است .شایان ذکر اســت ،در ابتدای این
دیــدار امیر ســرتیپ دوم ســتاد «محمــد رضا
معصومــی» فرمانــده منطقــه پدافنــد هوایی
ل شرق امام رضا(ع) گزارشی از اقدامات
شما 
این پدافند ارائه داد.
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مصائبتامین
آب شرب در
روستای گرو

نجاتسنگنگارهها
مستلزمتغییر
درقانون

پس از اعالم خبر آســیب دیدن برخی از
سنگنگارههایدیزدر،روزنامهخراسان
رضوی گزارشی با عنوان «ادعای تخریب
دوبــاره ســنگنگارههــای دیــزدر و فک
پلمب معدن» به چاپ رســاند .گزارشی
که در آن تعدادی ازســواالت مــا به دلیل
خگو نبودن...
پاس 


رئیس ادارهآب وفاضالب
روستاییکالت:بیشتر آب
مصرفیبرای  15هزاردام
اهالی روستااستفادهمیشود
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رئیسشورایشهرمشهددربازدیدازموسسهفرهنگیهنریخراسان:

روزنامه خراسان مدافع حقوق مردم است
مسلمی /رئیس شورای شهر مشهد با حضور
در موسســه فرهنگی هنری خراسان ،ضمن
بازدیــد از بخــش هــای مختلف این موسســه
با مدیــران روزنامــه خراســان دیــدار و گفت
و گــو کــرد .بــه گــزارش «خراســان رضوی»،
حســن موحدیــان در گفــت و گو با جانشــین
مدیرمســئول روزنامه خراســان بــر همکاری
و تعامــل شــورای شــهر بــا روزنامه خراســان
تاکید کــرد .وی به جایگاه رســانه ای روزنامه
خراسان اشاره کرد و گفت :پشتوانه روزنامه
خراسان یک تجربه طوالنی است ،امیدواریم
که این جایگاه برای همیشه حفظ شود .رئیس
شــورای شــهر مشــهد با بیان این که روزنامه
خراســان متعلق به همــه آحاد مردم اســت،
افزود :ایــن روزنامه حقوق مــردم را به خوبی
رعایت می کند ،روزنامه خراسان تنها مدافع
حقوق مردم اســت ،مردم نیز بــه همین دلیل
اعتماد بیشــتری به روزنامه خراســان دارند.
موحدیان بر تعامل و همکاری شــورای شــهر
با روزنامه خراســان تاکید کرد .وی همچنین
ارتباط بیشــتر با مردم را یکی از رویکردهای
شورای ششم برشمرد و تصریح کرد :معتقدیم
ارتبــاط بــا روزنامــه خراســان فعالیــت های
شورای شهر را در فضای بیشتری برای افکار
عمومــی معرفی می کنــد ،ما مــی خواهیم با
مردم حــرف بزنیم ،در ایــن دوره می خواهیم
در خصوص مسائل شهروندی و شهرنشینی
به طور جدی کار کنیم ،بنابراین هرچه فضای
رســانه ای در اختیار ما باشــد بهتر می توانیم
در اهدافمان موفق باشــیم ،شــورای ششــم
هم از هر گونه کمکی دریغ نخواهد کرد .وی
ادامه داد :مــا باید بــه انســجام جامعه کمک

کنیم ،روزنامه خراسان این توانایی را دارد که
این اتحــاد بین مردم را ایجاد کنــد ،امیدوارم
روزنامــه خراســان بــا تمام قــوت و رو بــه جلو
حرکت کند .رئیس شــورای شــهر مشــهد در
بخشــی دیگر از صحبت های خود به افرادی
که در ســرچهارراه ها روزنامه مــی فروختند
اشــاره کرد و با طرح این ســوال که آیا با جمع
آوری این طرح ،مشکل این کودکان حل شده
است؟ گفت :نه تنها حل نشده بلکه بسیاری از
آن ها به تکدی گری روی آورده و زباله گردی
می کنند ،بسیاری از آن ها نان آور خانه بودند،
با روزنامه فروشــی یک هویت و شــخصیت به
این کودکان داده شــده بود ،مــا فقط صورت
مسئله را پاک می کنیم بعد می گوییم مسئله
حل شده است.
همچنیــن علــوی جانشــین مدیــر مســئول
روزنامه خراسان ضمن ارائه گزارشی از روند
فعالیت موسســه فرهنگی هنری خراسان از
روزنامه خراســان به عنوان یکی از نمادهای
هویتــی مــردم خراســان بــزرگ یاد کــرد که
باید مورد توجه تمامی متولیان اســتان های
خراسان رضوی  ،شمالی و جنوبی باشد .وی
با اشاره به رویکرد تعاملی روزنامه خراسان با
نهادهای خدماتــی و حاکمیتــی اظهار کرد:
روزنامه خراســان بــا رویکــردی فراجناحی و
در راستای منافع عمومی و آحاد جامعه خود
را در کنار ســازمان های عمومــی غیر دولتی
همچون شهرداری می داند که با نگاه نقادانه
در جهت رفع مشــکالت و کاســتی ها خود را
ملزم بــه کمک به توســعه شــهری مــی داند و
بر این اســاس روزنامه خراســان در این دوره
جدید آماده تعامل با مدیریت شهری است.

سخنگویکارگروهتنظیمبازاراستان:

تولیدکنندگانموظفبهرعایتقیمتمصوبتخممرغهستند

ســخنگوی کارگروه تنظیم بازار اســتان گفت:
کارگروه تنظیم بــازار اســتان تولیدکنندگان و
تشــکلهای صنفی مرتبط را موظــف به رعایت
قیمتمصوبتخممرغواجتنابازگرانفروشی
این ماده غذایــی کرد .غفوری مقــدم در گفت و
گو با ایرنا با اشــاره به نتایج نشست این کارگروه
گفت:ضروریاستتخممرغباقیمتمصوبهر
کیلوگرم ۱۶۹هزارریالازسویتولیدکنندگان
تامین و وارد بازار شود .وی افزود :براین اساس
تا زمانــی که قیمــت جدید تخــم مــرغ از طریق
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نهادهای مرتبــط با ایــن موضوع اعالم نشــود،
تولیدکنندگان ملــزم به رعایــت قیمت مصوب
هســتند و باید به ســرعت تخم مــرغ را وارد کل
شبکهعرضهکنند،دیگرشبکهخاصومحدودی
برایتخممرغوجودنداردوبامتخلفانازرعایت
قیمتمصوباینکاالبرخوردقانونیمیشود.
ویبااشارهبهمباحثمطرحشدهدربارهنانوایی
ها نیــز گفت :پــس از تغییر قیمت مصــوب نان،
شــرایط نانوایی ها در اســتان به ویژه در مشهد
بهترشدهاست.

