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یادواره شهدای انتظامی استان
برگزار شد

یادواره ۵۵۶شهیدپلیسخراسان رضوی،باحضور
نماینده ولی فقیه در اســتان و فرمانده کل انتظامی
جمهوری اســامی ایران در مشــهد برگزار شــد .به
گزارش پایگاه خبــری پلیس ،نماینــده ولیفقیهدر
اســتان در این مراســم ،پلیس را محور اقتــدار نظام
دانستوگفت:شهدایانتظامیمظلومانهبهشهادت
رسیدند.آیتا...علمالهدیاظهارکرد:نظام،اقتدار
خود را مرهون خون شــهدا بوده و این جان فشــانی
ها مرهون یک بصیرت فکری و باورمندی اســت که
از تعالیــم اهل بیــت (ع) سرچشــمه می گیــرد و دل
انســان ها را تحت تاثیر قرار می دهد .سردار اشتری
فرماندهکلانتظامیجمهوریاسالمیایراننیزدر
اینمراسمافزود:زندهنگهداشتننامشهداوگرامی
داشــت آنان همانند شــهادت بوده و یاد شهدا برای
ما درس مقاومت اســت .فرمانده فراجا همچنین در
حاشیه این مراســم گفت :با مجرمان و کسانی که به
حقوق شــهروندان تعدی کنند ،مقتدرانــه و قانونی
برخوردمیکنیم.

درگفتوگوبامسئوالنشهرستانمطرحشد:

جاری شدن سیالب در خوشاب
خسارتی نداشت

ملکی/بارش بارانوجاریشدنسیالبهایفصلی
و آبیاری بــاغ ها و مــزارع شهرســتان خوشــاب باعث
خوشحالیمردمشهرستانشد.درهمینباره بخشدار
نوده انقالب گفت :خســارت خاصی تاکنون گزارش
نشدهولیبرخیراههایبینمزارعبهعلتبارشزیاد
باران در انتهای کال خراب و در برخــی مزارع گندم و
جو آب زیادی جاری شده اســت .به گزارش خراسان
رضوی ،ســید محمد انصــاری نیک ،رئیس شــورای
اسالمی بخش نوده انقالب به خراسان رضوی اظهار
کرد :بارش تگرگ در ارتفاعات روستاهای بخش نوده
انقالبباعثجاریشدنسیالبفصلیدرمسیرکال
و رودخانه های فصلی روستاهای شیرخان ،آشخانه و
نودهانشد.ویبااشارهبهاینکه خسارتجانیومالی
بهدامهانداشتیم،افزود:سودبارندگیوبرکتنزوالت
آسمانیخیلیزیادبودهوباعثخوشحالیمردممنطقه
شده اســت.انصاری نیک گفت :در فیلم منتشر شده
در فضای مجازی که نشــان می دهد برخی در وســط
سیالبدرچاهکگیرافتادهاند،درواقعاینافرادبین
دوکالومسیررودخانهتوقفکردهاندکهبعدازتوقف
ســیالب در حالی که امدادرســانان در منطقه حاضر
شده بودند ،بعد از باران از کال عبور کردند.در همین
باره سجادی پارسا  ،بخشدار نوده انقالب به خراسان
رضوی افزود :خسارت خاصی تا کنون گزارش نشده
ولیبرخیراههایبینمزارعبهعلتبارشزیادباران
در انتهای کال خراب و در برخی مزارع گندم و جو آب
زیادیجاریشدهاست.
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آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد:

ایجاد گرانیازهرجنایتیبدتراست

گروه سیاســت /آیت ا ...علم الهدی در خطبــه دوم نماز جمعه
مشــهد گفت :مشــکل امروز ما این اســت که در بازار ما و در نرخ
اجنــاس ما آنهایــی که خودشــان را بــه امام صادق(ع) نســبت
میدهند ،ضد امام صــادق(ع) دارند عمــل میکنند ،برخالف
امام صــادق(ع) دارند عمل میکننــد ،دولت آمد دســت به یک
حرکت اصالحطلبانــه بزند ،این یارانــهای را کــه در جیب چهار
هزار و  120نفر بود به  72میلیون آدم بدهد؛ کم کاری نیســت،
خواســت این کار را انجام دهــد؛ خب نرخ جنس بــاال میرود .تو
بیایی جنسی را که ارزان خریدی حاال چون باال رفته است گران
بفروشی،حتیاحتکارشکنیکهگرانترشود،اینگرانیایجاد
کردن در کشــور از هــر جنایتی بدتر اســت.به گزارش خراســان
رضوی ،امام جمعه مشــهد در ادامه با نقل حدیثــی از امام جعفر
صادق (ع) افزود :شــدیدترین چیزی که خدا بر آدم واجب کرده
اســت ،ســه چیز اســت؛ انصاف ،این جنس را به چنــد خریدی؟
به چند داری می فروشــی؟ این بیانصافی اســت ،به تعبیر امام
صادقپولشنجساست،بااینپولنجسمیخواهیغذابریزی
به حلق این بچه معصوم و بیگناه سه -چهارسالهات؟ با این پول
نجسمیخواهیعزیزانتراکهشیرهجانتهستندبامالنجس
تغذیه کنی؟ امام فرمودند نجس اســت .وی بعد از نقل دو روایت
از امام ششم (ع) افزود :برادر من ،روز شــهادت امام صادق (ع)،
شما هم شیعه امام صادق (ع) هستید ،امام صادق به تو میگوید
 100درصد سود بردن بیانصافی و حرام است ،این که پولی با
بیانصافی به دست بیاوری حرام اســت؛ برادر عزیز من ،کاسب
محترم ،آقای تاجر این جنســی که تــو االن داری به مــردم با نرخ
اعال مشدهمیدهیایننرخراتوباارز 4200تومانیتهیهکردی
در یک قیمت پایینتر ،این را با این نرخ دست مردم میدهی ،در
مذهب و در مکتب امــام صادق (ع)  ،نجس اســت پولی که داری
میگیری.امامجمعهمشهددربخشدیگریازسخنانشگفت:
بکنندهاست،اینجورنیستکهبگوییم
مسئلهگرانیواقعابیتا 
گرانیکارآسانیاستوآسانبرمردمتماممیشود؛وجودمقدس
امام صادق (ع) در حدیــث دیگری فرمودند :گرانی کاال ســه اثر
دارد؛بداخالقمیکند،آدمهاهمهبداخالقمیشوند،همهباهم
بداخالقیمیکنندوامانتداریراازبینمیبرد،مجبورمیشوند
کالهبرداری کنند و از همه بدتر آدم مسلمان را «ضجر» میدهد؛
نه «زجر» ،ضجر عبارت اســت از یک ناراحتی و پریشانی که چند
خاصیت دارد ،افســردگی میآورد و دلمردگــی و بیحوصلگی
ایجاد میکند؛ رنج سخت برای انســان به بار میآورد؛ عصبانی

میکنــد آدم را ،آدم تمام نشــاط زندگی اش از دســتش میرود
و دلگیر میشــود از زندگی کردن ،این نتیجه گرانی اســت.وی
افزود :لذا برادران و خواهران ،عزیزان ،شمایی که در این عرصه
میتوانید نقش داشــته باشــید بیایید از امام صــادق (ع) در روز
شهادت ایشــان پیروی کنید ،توجه و آموزه امام صادق (ع) را در
سیره معیشتی این جامعه به کار ببرید ،مسئوالن محترم بیایند با
تمام قدرت مقابل گرانفروش بایستند ،مقابل محتکر بایستند،
پیامبرفرمودنداحتکارچیملعوناست،شماملعونبهچهکسی
میگویید؟ به شمر و عمر سعد و آل زیاد میگویید ملعون ،پیغمبر
فرمودند محتکر مثل شــمر اســت ،مثل آل زیاد ،مثل آل مروان،
اینهاملعونهستند.
•محتکر کافر است

نمایندهولیفقیهدراستانگفت:درحدیثیدیگرپیامبرفرمودند
روز قیامــت احتکارچــی را کــه میآورند روی پیشــانیاش نقش
بسته اســت یا کافر ،ای کافر نشــیمنگاه تو پر از آتش خواهد شد،
ایناحتکاراست،مردمجانبدهند،عزیزبدهند،بعداز 30سال
جنازه نوجوان 16ساله ،استخوان هایش را برایشان آوردند ،این
پدرومادردرداغعزیزشانبسوزند،تااالنسوختندوبعدازاینهم
بسوزندتااالنمیگفتندمفقوداالثراستحاالبایدبااستخوانهای
ُخردشدهاشمواجهبشوندوتوآدمنابکا ِردزدناپاکبااحتکارخون
مردمرابمکی،برایایننظاماینهابچ هشانرابدهندوبعداز30
سالاستخوانهایشراتحویلبگیرندوشمابیاییدبرایسودتان
خون این مردم را بمکید ،جنایتی باالتر است؟ ان شاءا ...خداوند
متعال به اقتدار مســئوالن ما این برکت را عنایت کند که بتوانند
با کمال قدرت جلــوی اینها را بگیرند ،ان شــاءا ...بتوانند با این
تا...
بالیخانمانبراندازاحتکاروگرانفروشیمبارزهکنند.آی 
علمالهدیدرابتدایسخنانشگفت:ازحضورپربرکتوعاشقانه
شما برادران و خواهران در عزاداری و راهپیمایی امروز(دیروز) از
میدان شهدا تا حرم مطهر که با چشــم گریان برای عرض تسلیت
خدمتامامهشتم(ع)شعائرعاشقانهرابرپاداشتیدمتشکرمو این
کهبرقاشکخودتانرادراینمسیربهامامرضا(ع) نشاندادید؛
بوبزرگوارشانامامصادق(ع).غربتامروز
برمظلومیتجدغری 
امامصادقرادربقیعبااینپیادهرویواشکونالهواینسینهزدن
و نوحهسرایی شــما جبران کردید؛ در کنار تربت امام هشتم (ع)
قلبنازنینحضرتازایناقامهعزایشماخشنودشدانشاءا...
خداوندقدمهایشمارابرصراطنلرزاند.
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اجتماعبزرگصادقیونوتشییع
شهیدتازهتفحصشدهبرگزارشد

آسمان بغض کرد ،چشمها بارید

گــروه فرهنگی /همزمــان با روز شــهادت امــام جعفر
صادق (ع) ،اجتماع بزرگ صادقیون در میدان شهدای
مشهد برگزار شــد ،اجتماعی که میزبان مراسم باشکوه
تشــییع شــهید تــازه تفحص شــده نیز بــود .بــه گزارش
«خراســان رضــوی» ،هــوای بغضآلــود مشــهد در روز
شــهادت امام جعفر صــادق (ع) و اشــکهای عاشــقان
اهلبیــت عصمــت و طهــارت ،بهار را شــبیه پاییــز کرد.
ســاعاتی قبل از نماز جمعه در میان بوی اسپند و گالب،
صدای نواختن د ّمام و مرثیهخوانی  ،اشک زبان مشترک
مردم مشهد شــد .بیرقهای عزا میدان شهدا را پوشاند
و نســیم ال بــه الی ســربندهای قرمــز دوید .این مراســم
یک مهمان ویژه نیز داشــت ،یادگاری از عملیات خیبر؛
پیکر شهید «محمد اسماعیل عرب زوزنی» روی دستان
عزاداران مشــهدی تــا حرم مطهر رضوی تشــییع شــد.
مراســم وداع و تشــییع شــهید تــازه تفحص شــده دفاع
مقدس «محمد اسماعیل عرب زوزنی» با حضور باشکوه
آحاد مــردم و مســئوالن در میــان اجتمــاع صادقیون از
عرصه میدان شهدا به ســمت حرم مطهر رضوی برگزار
شد .مراسم وداع با پیکر این شهید دفاع مقدس در شب
شــهادت امام جعفر صــادق (ع) همزمان با نمــاز مغرب
و عشــا در رواق امــام خمینــی (ره) بــارگاه ملکوتی امام
رضا(ع) برگزار شده بود .شهید «محمد اسماعیل عرب
زوزنــی» فرزند محمــد رضــا در  17شــهریور  1346در
روستای زوزن از توابع شهرستان خواف چشم به جهان
گشود و در چهارم اسفند 1362در عملیات خیبر به مقام
رفیع شهادت نایل آمد.

فرماندهمرزبانیفراجامطرحکرد:

آمادگی مرزبانی
برای۲۴ساعته شدن مرز دوغارون
فرمانده مرزبانی فراجا گفت :مرزبانی آمادگی ۲۴
ساعته شدن فعالیت ها در مرز دوغارون را دارد.
ســردار احمدعلی گودرزی در بازدید از نوار مرزی
شرق کشــور در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد:
مرزبانــی در روابــط تجــاری ایــران بــا کشــورهای
همســایه و بهویــژه افغانســتان تســهیلگری مــی
کنــد و آمادگــی ۲۴ســاعته شــدن فعالیــت هــا در
گــذرگاه مــرزی دوغــارون را دارد .بــه گــزارش
پایگاه اطــاع رســانی مرزبانی ،فرمانــده مرزبانی
فراجا گفــت :ایــن آمادگــی بــه گمــرک و مدیریت
پایانه های مرزی اعالم شــده اســت و هیچ مشکلی
وجــود ندارد.بــه گفته ســردار گــودرزی ،مرزبانان
جمهوری اسالمی ایران با حداقل امکانات ،بهترین
بهرهوری را دارنــد که امنیت کشــور مرهون تالش
های آن هاســت.فرمانده مرزبانی فراجا افزود :اما
روزبهروز تجهیزات در حوزه انسداد مرزی و حفاظت
های الکترونیکی و تصویری در حال افزایش است
و مرزها توســط مقام عالی انتظامی کشــور و ستاد
مرزبانی نیــز پایش تصویــری می شــود.وی گفت:
در بازدیــد از مناطــق مــرزی تحت حفاظــت هنگ
مرزی تایباد در شرق خراسان رضوی ،گروهان ها،
پاسگاه و برجک ها از آمادگی و توان عملیاتی باالیی
برخوردار هستند و امنیت پایداری دارند.

مدیرکلبهزیستی:

اورژانس اجتماعی مستقل میشود
مدیرکل بهزیســتی
اســتان گفــت :در
سال ۱۴۰۱اتفاقات
خوبیبرایاورژانساجتماعیدرکشورخواهدافتاد.
اعتبارات بسیار افزایش پیدا میکند و به صورت یک
سازمان مستقل در ذیل سازمان بهزیستی فعالیت
خواهــد کــرد .فیــروزی ،در گفتوگو با «خراســان
آنالین» افزود :در مشهد ۸تیم و در استان حدود۲۰
تیم اورژانــس اجتماعــی ( )۱۲۳داریم ،تعــداد این
نیروها شــاید به ۳۰۰تا ۴۰۰نفر در اســتان برسد.
وی تصریح کرد :در هر فوریت اجتماعی تیمها اعزام
میشوند،مگراینکههمهتیمهادرماموریتباشند
که زمــان را طوالنیتر کنــد ،اما در خصــوص برخی
موضوعات جدی مانند خودکشــی ،کودکآزاری،
سالمندآزاریومعلولآزاری،اعزامهاسریعتراست.

