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آیتا...علمالهدیمطرحکرد:

تالش رسانه ای دشمن
برای وارونه کردن روایت انقالب
آیتا ...علمالهدی در دیدار با جمعی از طالب ،علما،
روحانیــون و مــردم شهرســتان قوچان به مناســبت
ســیام دیماه ،ســالروز قیام انقالبی مــردم قوچان
گفت :دشــمن امروز در رســانههای وســیع و فضای
مجازی خــود میخواهــد این طــور القا کنــد که یک
حکومت و نظام شاهنشــاهی مســتقر بود ،اختالفی
به وجود آمد ،مخالفــان آن نظام پیروز شــدند و نظام
شاهنشاهی به جمهوری اسالمی مبدل شد.نماینده
ولی فقیه در اســتان با اشــاره بــه ســابقه مبارزاتی و
مجاهدات مــردم قوچــان ،اظهار کرد :شــهر قوچان
شهری است که سوابق تاریخیاش حاکی از موقعیت
خاص پرورشی و تربیتی نسبت به جامعه گذشته خود
بوده است.به گزارش،Alamolhoda.comنماینده
ولــی فقیــه در خراســان رضــوی ،  قوچــان را پایگاه
عظیمی برای ایجاد تحول در عناصر فداکار ،خدمت
گزار ،غیور و دالور در طول تاریخ دانســت.وی افزود:
در جریان  10دی مشهد ،جالدان ستمشاهی برای
برق چشم گرفتن از همه کشور ،کشتار بیرحمانهای
در مشــهد راه انداختند.آیتا ...علمالهــدی با بیان
ن که  30دی قوچان بعد از  10دی مشــهد رخ داد
ای 
که در این جریان ،دو شــهر در اســتان بهعنوان نقطه
اوج گرفتن انقالب بعد از مشــهد مؤثــر بودند ،اظهار
کرد :یکــی در قوچان و یکی در تربــت حیدریه چنین
اتفاقی افتاد؛ در قوچان ایجاد انفجــار کرد ب ه طوری
که حادثــه  30دی را بــه وجود آورد یعنــی برخوردی
کــه جــادان ستمشــاهی در  30دی انجــام دادند،
یک برخورد هدفمند بود تا ب ه عنوان سرکوب جریان
انقالب ،برخی چهرههای نشان داری را که آنان را در
انقالب مؤثر میدیدند  ،از بین ببرند که خوشبختانه
به مقصود نرســیدند.وی با تأکید بر اینکه واقعه 30
دی قوچان تنظیــم کننده انقــاب در منطقه قوچان
بود ،متذکر شد :نکته مهم ،زنده ماندن جریانهایی
مثل  10دی مشــهد 30 ،دی قوچان و  17شــهریور
تهران است ،این طور نباشد اســمی از این جریانها
بیاید و نســل امروز ندانــد درباره چــه چیزی صحبت
میکنیم.امام جمعه مشــهد گفت :دشــمن امروز در
رســانههای وســیع و فضای مجازی خود میخواهد
این طور القا کند که یک حکومت و نظام شاهنشاهی
مستقر بود ،اختالفی به وجود آمد ،مخالفان آن نظام
پیروز شدند و نظام شاهنشاهی به جمهوری اسالمی
مبدل شــد.وی با انتقاد از انتقال ناقــص پیام و اصل
وقایع پیــروزی انقالب ،خاطرنشــان کرد :آقا پســر و
دختر خانم تحصیل کرده امروز اثری از آن روز را حس
نمیکند ،میگوید از کجا معلوم نظام شاهنشــاهی
از نظام جمهوری اســامی بهتر نبــوده؟ یعنی برای
آنان منعکس نشــده که یک طــرف قدرت ،اســلحه،
پشتیبانیجهانیوپولبودواینطرفهیچچیزنبود،
مگر اینها گلوله را نمیشناختند و نمیدانستند این
گلوله آنان را میکشــد؟وی افزود :برای نســل امروز
ما قضایای آن روزها را تحلیل نمیکنند ،مشکل ما با
دستگاههایتبلیغیهمیناستکهفیلمهاوبرنامهها
را پخش میکنند اما با چه انگیزه ای؟ به این آقا پسر و
دختر خانم جوان بگویید انگیزه مــردم جز دین هیچ
چیز نبود ،به خاطر حمایت از دین و حمایت از اسالم
ایستادند.وی افزود :آن دین و آن انقالب تمام نشده،
این طور نیســت کــه آمدیم ایســتادیم با همــه قدرت
و دشــمن شکســت خورد و عقبنشــینی کرد ،نظام
اسالمیراتحتوالیتحجتامامزمان(عج)تشکیل
دادیــم و دیگر تمام شــد ،نخیــر تمام نشــده ،انقالب
اهرمی را پیدا کرد به نام نظام جمهوری اسالمی تا با
این اهرم راهش را پیش ببرد؛ آن روز انقالب با مبارزه
ادامه داشت و امروز نیز با مبارزه ادامه خواهد داشت.

برگزاری نشست مکتب سلیمانی
و مقاومت فلسطین در مشهد
نشســت هم اندیشــی مکتــب ســلیمانی و مقاومت
فلسطین به مناسبت روزغزه توسط موسسه جوانان
آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد .به گزارش
ایرنــا ،یــک نویســنده لبنانــی در این مراســم گفت:
سردار شهید سلیمانی نقش اساسی در تقویت محور
مقاومت داشت به گونه ای که دو سال بعد از انتصاب
وی به فرماندهی ســپاه قدس ،لبنان از اشغال رژیم
صهیونیســتی آزاد شــد .لیال مزبوتی افزود :شــهید
سلیمانی با همراهی شهید عماد مغنیه و سید حسن
نصرا ...در زمان جنگ  ۳۳روزه طوری برنامه ریزی
کردند که رژیم اشغالگر قدس شکســت را پذیرفت.
یککارگردانفرانسوینیزدرایننشستگفت:قبل
از تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه شاهد بودیم که
مردم این کشور به مناسبت های مختلف در حمایت
ازفلسطینیاندستبهتظاهراتمیزدندواکنونهم
دلشانبامردمفلسطیناست.کریستینگیومافزود:
اما اکنون رسانه های کشور فرانسه درگیر مشکالت
داخلی کشور هســتند و به گونه ای هیپنوتیزم شده
اند .یک فعال سیاســی و نویســنده آمریکایــی نیز با
اشــاره به ماهیت داعش گفت :اگر شهید سلیمانی
در منطقه عراق و سوریه نبود ،شــاهد یک قتل عام و
ایجادهولوکاستدرمیانمسلمانانبودیمکهتوسط
داعش ایجاد می شــد .جان جیمز یوبل افزود :چند
سال پیش در سایت رهبر معظم انقالب کلیپی برای
معرفی بیشــتر داعش منتشر شد که نشــان میداد
این گروه دســت پرورده استکبارجهانی است و رژیم
صهیونیستیواستکبارجهانیباحمایتازداعشدر
فکر دستیابی به نتایج دلخواه خود هستند.
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شهردار سابق تهران در نشست راهبردی
«مشهد آینده» مطرح کرد:

ضرورت جلوگیری ازتغییرات
گسترده دربافت اطراف حرم

زندهروحیان-یکیدیگرازجلساتسلسله
ت های راهبردی روایت مشهد آینده،
نشس 
سیاستگذاریودیپلماسیشهریبههمت
پژوهشــکده ثامــن و معاونت برنامــه ریزی و
توسعه ســرمایه انســانی شــهرداری مشهد
با حضــور ویدئوکنفرانســی پیــروز حناچی
شهردار سابق تهران و با موضوع دیپلماسی
شهری کالن شهرها؛ چشم انداز ،راهبردها
و اقدامات ممکن برگزار شــد که حناچی در
این جلســه با تاکید بــر ضــرورت جلوگیری
از تغییــرات گســترده در بافت اطــراف حرم
گفت :تغییرات فیزیکی و کالبدی گســترده
دراطرافحرمامامرضا(ع)باعثشدهبخش
هایتاریخیفراوانیازچرخهاستفادهمردم
حذف شــود .وی با اشــاره به روز ملی هوای
پــاک دربــاره موضوعــات مختلــف آلودگی
هوایتهرانمطالبیرابیانکردوبهاحتمال
اشتراک بین این موارد در کالن شهر مشهد
نیز اشاره کرد .پس از ســخنان وی در بخش
دوم این جلســه و پرسش و پاســخ حاضران،
یکیازعواملبرگزارکنندهنشست،خطاببه
حناچیتاکیدکردکهبهنظرمیرسددربحث
دیپلماسی شهری طبق موضوعی که اعالم
شــده بود بحث نکردید و توقع حاضــران در
جلسهاینبودکهدرجایگاهدیپلماسیشهری
و ظرفیت ایــن اقدامات در کالن شــهرهای
کشــور و تجربیات ایــن حوزه نکاتــی مطرح
می شد .شهردار ســابق تهران همچنین در
ادامه این جلسه و در پاســخ به سوالی درباره
تجربیات مختلف کالن شــهرها اظهارکرد:
میزان ظرفیت های گردشــگری در کشــور
ترکیه امروز تامل برانگیز است ،مثال خیابان
استقالل و میدان تقسیم استانبول  ،نتیجه
یــک کار بــه ســازی روی یک محــور تاریخی
است،درتهراندقیقامیدانتوپخانهوخیابان
الله زار ما شــبیه این خیابــان و میدان ترکیه
اســت که با بازبینی برنامه ها و کیفی کردن
فضا تالش کردنــد آن بخش هایــی را که در
حال تخریب بوده حفظ کنند و امروز خیابان
اســتقالل اســتانبول یکی از جاذبه های بی
بدیل این شهر برای همه گردشگران است.
وی تاکید کــرد :در اطراف حــرم مطهر امام

رضا(ع) فراوان از این موارد داشتیم که فقط
بخش هایــی از آن باقــی مانــده و باید تالش
کنیم آن بخش هایی را که باقــی مانده زنده
نگه داریم و بازسازی کنیم ،اماکنی که مردم
از آن خاطره جمعی دارند ،حس نوستالژی
دارنــد و کودکی آن ها با آن فضــا گره خورده
اماتغییراتفیزیکیوکالبدیگستردهباعث
شــده آن ها از چرخه اســتفاده مــردم حذف
شود.حناچیهمچنینبابیاندیگرتجربیات
مشترکجهانیکالنشهرهابهآلودگیشهر
پکناشارهکردوگفت:پکنیکیازتجربیات
موفقکنترلآلودگیهوادردنیاستکهبرقی
کردن موتورهای دوچرخ ،خودروها ،حمل و
نقلعمومیوتوسعهخطوطدوچرخهوپیاده
روها از مهمترین اقدامات آن بوده است .وی
افزود :حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (ع)
متعلق به مشــهدی ها  ،اطــراف حرم مطهر
یا ایران نبــوده و مربوط به کل جهان اســام
و تشــیع اســت و ما باید بــا همین مقیــاس با
آن برخورد کنیم ،با همیــن مقیاس تصمیم
بگیریــم ،مــا در دوره هایــی در این خصوص
غفلت کردیم و ایــن کار را به درســتی انجام
ندادیم .ما برای باالبردن کیفیت زندگی در
یک مجموعه باید به تمامــی مولفه هایی که
برای افزایش کیفیت نیاز است توجه کنیم،
مثال در بحث آلودگی هوا و محیط زیست در
روزهایمختلفسالاطرافحرممطهریکی
ازآلودهتریننقاطشهرمشهداستامانباید
این طور باشد ،می توان با مدیریت این کار را
انجام داد اما بســیار پر هزینه است چون باید
بخشیازشریانهایاصلیرامدیریتکنیم
که با گفت و گو و همراهی مردم می توان این
کار را انجام داد .می توان با ایجاد زیرساخت
هاییکهعینعدالتاجتماعیهستندمثل
توسعهحملونقلعمومیپاکاینمحدوده
رابهباکیفیتترینبخشمحدودهشهرمشهد
تبدیل کرد .وی یادآور شد :در شورای عالی
ترافیــک وقتی ما خطــوط متروی مشــهد را
تصویب میکردیم خط یک تکلیفش معلوم
بوداماخطدوبهسمتحرمنمیآمدوبااصرار
ما ایستگاه خیابان خســروی و یک ایستگاه
دیگردرطرفدیگرحرمدرطرحقرارگرفت.
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حفر «ا َبر استخر»

در اراضی ملی شاندیز

مسئول گشت مشترک حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع
طبیعی استان :با امکانات موجود به گرد پای زمین خواران نمی رسیم
محمــد بهبودی نیا-مســئول گشــت مشــترک
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع
طبیعــی اســتان از مســلوب المنفعــه کردن
اســتخری بزرگ (ابراســتخر) در ابعــادی به
طول 120متــردر عــرض  80متــر و با عمق
 25متر که قابلیت آبگیــری  150هزار متر
مکعب را دارد ،در اراضی ملی کالته ابراهیم
خان شهرشــاندیز خبرداد وگفت  :این اقدام
به دلیل تعرض به این اراضی ،زمین خواری به
شمارمیآیدواینکارتوسطفردیانجامشده
که بارها از سوی ادارات مربوط اخطارهایی را
دریافت کرده اما همچنان بــه زمین خواری و
تصرفهاادامهدادهاست.بهگزارش خراسان
رضــوی ،وی افزود:ایــن اســتخرفوق العاده
بزرگ در کالته ابراهیم خان شهرشاندیز بوده
و در اراضی ملی حفر شــده اســت واین اقدام
به دلیل تعــرض به این اراضــی زمین خواری
به شمار می آید و توسط فردی انجام شده که
بارها از ســوی ادارات مربــوط اخطارهایی را
دریافت کرده بود.مســئول گشــت مشــترک
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع
طبیعی اســتان ادامه داد :دادســتان طرقبه
شاندیز که در این گشت مشترک حضور پیدا
کرده بــود اعالم کرد کــه بنا به گــزارش های
مردمی سه مرتبه شخصا به این محل مراجعه
کرده اما با وجود دستورات قضایی فرد زمین
خوار بــه اقدامات خــود همچنــان ادامه داده
است.وی گفت:ما هیچ تجهیزاتی برای رصد
هوایی نداریم و با تجهیزات کنونی نیز به گرد
پــای زمین خواران نمی رســیم .گشــتهای
مشــترک حفظ حقــوق بیــت المــال در امور
اراضی و منابع طبیعــی هفته ای یک بار بنا به
درخواست ادارات عضو شورای حفظ حقوق
بیت المــال برگــزار می شــود و اگر هــر هفته
همه ادارات عضو در گشــت شــرکت کنند 9
خودرو همراه می شوند.ادارات مربوط مانند
جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی بایــد به این
موضوعات رســیدگی کنند و دلیل کم کاری

در رسیدگی به تخلفات را باید خودشان پاسخ
دهند کــه قطعــا یکــی از موضوعــات مهم در
رسیدگی نشدن به این تخلفات همین کمبود
شدید امکانات است.
• 13هزارمتر زمین خواری

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری طرقبه شــاندیز نیزدرباره تعیین
تکلیــف ابــر اســتخر ســاخته شــده در ایــن
شهرستانگفت:طبقدستوردادستانطرقبه
شاندیز باید اســتخر به صورت کامل پر شود و
عملیاتازروزدوشنبهآغازشدهاستوتازمان
پر شدن کامل این اســتخر فعالیت همکاران
ما ادامــه پیدا مــی کند.ایــن فــرد متخلف در
مجاورت این اســتخر  13هزارمتر در اراضی
ملــی اقدام بــه درخــت کاری و تصــرف کرده
است که باید در این محدوده نیز با هماهنگی
دادستان برای رفع تصرف این حجم از زمین
تصرف شده اقدام کنیم.
•اعتبارو ردیف بودجه مستقلی برای
اجرای احکام نداریم

مهدی خانی گفت 115 :هزار هکتار اراضی
شهرســتان اســت که نظارت بــر مقــداری از
این اراضی برعهده راه و شهرســازی اســت و
امکانات ما در بحث رســیدگی بــه منابع ملی
محدود است  ،اعتبارو ردیف بودجه مستقلی
برای اجرای احــکام نداریم واز طرفی بیشــتر
تصرفات در حــوزه شــهرها و روستاهاســت و
اقدامــات راه و شهرســازی در ایــن زمینــه نیز
کافی نیست.

از میان خبرها
گوناگون

شرکتگازاستان:

 ۴درصد مشترکان خانگی
پرمصرف هستند

سرپرست واحد بهینهسازی مصرف گاز شرکت گاز
اســتان گفت ۴ :درصد مشــترکان خانگی استان
پرمصرف هســتند و حدود  12.5درصد حجم گاز
خانگــی اســتان را مصــرف میکننــد .افشــون در
گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :این  4درصد معادل
 ۸۰هزار مشــترک اســت که شناسایی شــده اند و
پیامک اطالع رســانی نیز برای آنها ارســال شده
است .وی در خصوص اعمال تعرفه پلکانی گاز در
استان نیز افزود :میزان مصرف مشترکان خانگی
به  ۱۲پله تقسیم میشــود که مشترکان پرمصرف
بین پلــه  ۱۰تــا  ۱۲قرار دارنــد ،براســاس مصوبه
هیئت وزیران تعرفه گاز این مشترکان افزایش پیدا
کرده است .وی تصریح کرد :کنترل دمای منازل،
بســتن دریچههای کولر و خاموش کردن وســایل
گرمایشــی مکانهــای بــدون اســتفاده ،از جمله
راهکارهای کاهش مصرف گاز است.

مدیرکل فرودگاه های استان خبر داد:

افزایش  436درصدی پروازهای
خارجی فرودگاه مشهد

مدیــرکل فرودگا ههــای اســتان گفــت :تعــداد
پروازهــای خارجــی ورودی و خروجــی فــرودگاه
بینالمللی شــهید هاشــمینژاد مشــهد از ابتدای
امســال تــا پایــان آذر  ۴۳۶درصد افزایش داشــته
اســت .امانی بنی در گفت و گو با ایرنــا اظهار کرد:
شمار پروازهای خارجی ورودی به این فرودگاه در
این بازه زمانی هــزار و  ۷۶۰پرواز بود کــه این رقم
در مدت مشــابه ســال قبل  ۳۲۷پرواز بوده است.
پروازهای خارجی خروجی از فرودگاه مشــهد نیز
در  ۹ماه امســال  ۳۲۱مورد بود که ایــن میزان در
مدت مشابه سال گذشته تنها  ۷۱پرواز بوده است.
وی افزود :در این مدت  ۲۲۰هزار و  ۵۰۹مســافر
توسط پروازهای خارجی وارد فرودگاه مشهد شدند
و  ۱۸۹هزار و  ۶۴۳نفر از طریق پروازهای خارجی
این فرودگاه به کشــورهای مختلف سفر کردند .بر
این اساس شمار اعزام و پذیرش مسافر خارجی طی
امسال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۶۶۱
درصد افزایش یافته اســت .امانی بنــی ادامه داد:
تعداد پروازهای ورودی داخلی نیز در  ۹ماه امسال
 ۱۵۶هزار و  ۳۶و تعداد پروازهای داخلی خروجی
 ۱۵۶هزار و ۲۸پرواز بوده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۶۲درصد رشد داشته است.

مدیرعامل آبفای مشهد با تحلیل آمار
تا نیمه دی ماه اعالم کرد:

کاهش 20درصدیبارندگی درمشهد

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب مشــهد گفــت:
میزان بارندگی در شهرستان مشهد طی سال آبی
جاری ،تا نیمه دی امســال ،نســبت به مدت مشابه
ســال قبل  ۲۰درصد کاهش یافته اســت .حســین
اسماعیلیان در گفت و گو با ایرنا با تحلیل آمار بارش
ها در مشهد طی سال آبی جاری ،در توضیح میزان
بارش ها طی این مدت اظهار کرد :از ابتدای ســال
آبی جاری (مهرماه تــا نیمه دی مــاه) کل بارندگی
مشهد  ۵۰میلی متر بوده است.مدیرعامل شرکت
آب و فاضــاب مشــهد از اهمیت ویــژه بارندگی ها
در تامین آب مشــهد گفت و تاکید کــرد :حدود ۵۰
درصــد منابــع تامین آب مشــهد ،ســطحی اســت و
بارندگیهــا نقــش مهمــی در تامیــن آب این کالن
شهر دارد .اسماعیلیان افزود :سال گذشته مشهد
بدترین شــرایط خشکســالی را تجربه کــرد و ۱۰۰
درصد گستره شهرستان تحت تأثیر خشکسالی قرار
گرفت و امسال نیز اگر روند کاهش بارندگیها ادامه
داشته باشد ،شرایط سختتری خواهیم داشت.

عضو هیئت امنای مرکز تحقیقات زنان
و خانواده مطرح کرد:

ضرورت تدوین نقشه
استراتژیک درحوزه زنان

عضو هیئت امنای شــورای پژوهشــی مرکز تحقیقات
زنــان و خانواده گفت :مســئوالن ،نقشــه اســتراتژیک
در حــوزه زنــان را از رهنمودهــای رهبــری از زندگــی
حضــرت زهرا(س) بــه عنوان نقشــه جامــع هویت زن
بردارند .به گزارش فارس ،در نشست تخصصی مبنا با
موضوع «مادر و دختر الهی در اندیشه حضرت آیت ا...
العظمیخامنهای(مدظلهالعالی)»کهدردانشگاهامام
رضا(ع) مشهد برگزار شــد ،دکتر فریبا عالسوند عضو
هیئت امنای شورای پژوهشــی مرکز تحقیقات زنان و
خانواده گفت :مسئله زنان همیشه مسئله بوده است؛
اما نه به انــدازه این  ۱۵۰ســاله اخیر .رهــاورد جریان
های فمینیســتی طی این ســال ها این بوده اســت که
زنان را به عنوان ســوژه های دانش معرفــی کردند ،اما
تمامیت خواهی فمینیست ها بر حســب اندیشه های
لیبرالیســتی یک الگو و برنامه برای تمــام زنان جهان
ارائه کرد کــه این الگو نمی توانســت الگوی مناســبی
برای همه زنان جهان باشد .اشرف السادات منتظری،
مادر شهید معماریان نیز در این جلسه گفت :از ابتدای
انقالب فعالیت های انقالبی را عاشقانه انجام می دادم
وتالشکردمهرکاریبرایپیروزیانقالبانجامدهم.

