اخبار
فرهنگی

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 بازدیــد از نوار مرزی
شــرق کشــور در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد:
مرزبانــی در روابــط تجــاری ایــران بــا کشــورهای
همســایه و بهویژه افغانستان تســهیلگری می کند
و آمادگی ۲۴ســاعته شــدن فعالیت هــا در گذرگاه
مرزی دوغــارون را دارد .بــه گزارش پایــگاه اطالع
رســانی مرزبانی ،فرمانــده مرزبانــی فراجــا گفت:
این آمادگی بــه گمرک و مدیریــت پایانه های مرزی
اعالم شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.به گفته
سردار گودرزی ،مرزبانان جمهوری اسالمی ایران
با حداقــل امکانات ،بهتریــن بهــرهوری را دارند که
امنیت کشور مرهون تالش های آن هاست.فرمانده
مرزبانی فراجا افزود :اما روزبهروز تجهیزات در حوزه
انسداد مرزی و حفاظت های الکترونیکی و تصویری
در حــال افزایش اســت و مرزها توســط مقــام عالی
انتظامی کشور و ســتاد مرزبانی نیز پایش تصویری
مــی شــود.وی گفــت :در بازدیــد از مناطــق مرزی
تحت حفاظت هنگ مرزی تایباد در شــرق خراسان
رضوی ،گروهان ها ،پاســگاه و برجک ها از آمادگی
و توان عملیاتی باالیــی برخوردار هســتند و امنیت
پایداری دارند.سردار گودرزی از یگان های نظامی
نوار مرزی شــرق کشــور از جنوب تا شمال خراسان
رضوی بازدید کرد .خراسان رضوی  ۳۰۰کیلومتر
مرز مشترک با افغانستان دارد که شامل شهرستان
های خواف ،تایباد ،تربت جام و صالحآباد می شود.

مدیرکلبهزیستی:

اورژانس اجتماعی مستقل میشود
مدیرکل بهزیســتی
اســتان گفــت :در
سال ۱۴۰۱اتفاقات
خوبی برای اورژانــس اجتماعی در کشــور خواهد
افتاد .اعتبــارات بســیار افزایش پیــدا میکند و به
صــورت یــک ســازمان مســتقل در ذیــل ســازمان
بهزیستیفعالیتخواهدکرد.فیروزی،درگفتوگو
با «خراســان آنالیــن» افزود :در مشــهد  ۸تیــم و در
اســتان حدود  ۲۰تیم اورژانس اجتماعی ()۱۲۳
داریم ،تعداد این نیروها شــاید به  ۳۰۰تا  ۴۰۰نفر
در اســتان برســد .وی تصریح کــرد :در هــر فوریت
اجتماعی تیمها اعزام میشــوند ،مگر این که همه
تیمهــا در ماموریت باشــند کــه زمــان را طوالنیتر
کنــد ،امــا در خصــوص برخــی موضوعــات جدی
مانند خودکشــی ،کودکآزاری ،ســالمندآزاری و
عتر است.
لآزاری ،اعزا مها سری 
معلو 
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در سفر استاندار به شهرستان چناران تصویب شد

 ۸۰مصوبهبرایتوسعهچناران

استاندار خراســان رضوی در سفر به شهرستان
چناران گفت :در مجمــوع  ۸۰مصوبه با اعتبار
 ۸۰۰میلیــارد تومان بــرای اجرای طــرح های
زیرســاختی و عمرانــی بــه تصویب رســید که تا
پایان امسال افتتاح خواهد شد و به بهره برداری
خواهد رســید و  ۱۷میلیارد تومــان نیز در حوزه
اشــتغال زایی به شهرســتان چناران اختصاص
یافت.به گزارش خراســان رضوی ،اســتاندار به
همراه معاونــان و جمعی از مدیــران کل ادارات
اســتان در شهرســتان چنــاران حضــور یافــت.
یعقوبعلــی نظــری بــا حضــور در گلزار شــهدای
بهشت زینب(س) و روستای بقمچ به مقام شامخ
شــهدا ادای احتــرام کرد.اســتاندار خراســان
رضوی در جمع اهالی روســتای بقمچ با اشــاره
به این که هدف دولت ،حل مشــکالت مردمی با
روحیه جهادی است ،تأکید کرد :کار مطالعاتی
گازرســانی به دهســتان بقمچ تا یک مــاه آینده
تکمیــل و عملیــات اجرایی گاز رســانی بــه این
دهســتان آغاز می شــود تا در هفته دولت ســال
آینده به بهره برداری برســد و مردم شــهید پرور
دهستان بقمچ نیز از نعمت گاز برخوردار شوند.
یعقوبعلی نظری همچنین ساخت پل و الی روبی
رودخانــه بقمــچ را ضــروری دانســت و افــزود:
اجرای ایــن پــروژه از امروز آغــاز و تا پایان ســال
تکمیل خواهد شــد تا عالوه بر ســهولت در رفت
و آمد مردم از خســارت های ناشــی از ســیل نیز
جلوگیری شود.
اســتاندار خراســان رضــوی تأکید کــرد :ایمن
ســازی ،نصب گاردریل و ترمیم جاده دسترسی
به دهســتان بقمچ نیز در دستور کار قرار خواهد
گرفت.وی در ادامه از مجتمع علوم قرآنی شــهر
چناران بازدید و بر تکمیل و افتتــاح آن در هفته
دولت نیز تأکید کرد.دیدار با محمد آزرم شــاعر
برجســته شهرســتانی و اســتانی از دیگر برنامه
های ســفر یک روزه به شهرســتان چنــاران بود
که بر حــل مشــکالت درمانی و مالی این شــاعر
تأکید شــد .دیــدار با جانبــاز  70درصــد دوران

ا ز میان خبر ها

دفاع مقدس و همچنین پاســخگویی به مسائل
و مشکالت مردمی در مسجد امام رضا(ع) شهر
چناران از دیگر برنامه های اســتاندار خراســان
رضوی بود.
یعقوبعلی نظری در دیدار با فرهنگیان ،نیروهای
مردمی و انقالبی با اشــاره به این که مردم نقش
بســزایی در پیــروزی انقالب اســامی و هشــت
ســال دفاع مقدس داشــتند ،خاطر نشان کرد:
بهره مندی از نیروهای مردمی و ترویج فرهنگ
مشــارکت عمومی و تقویت روحیــه جهادی گره
گشای مشکالت اقتصادی کشور است و نخبگان
فرهنگی و اجتماعی می توانند ،زمینه مشارکت
حداکثری مردم را در توســعه ،عمران و آبادانی
شهرها و روستاها فراهم کنند.
وی در جلسه شــورای اداری و همچنین نشست
خبری بــا خبرنگاران بــا تاکیــد بر این کــه تمام
تــاش دولــت مردمــی آیــت ا ...رئیســی حــل
مشــکالت جامعه به ویــژه مشــکالت اقتصادی
مردم اســت ،گفت :همه باید دست به دست هم
دهیم تا برنامه های دولت در جهت ارتقای رفاه
عمومی محقق شود.
یعقوبعلــی نظــری بــر ضــرورت پیگیــری تحقق
مصوبات ســفرها تاکید کرد و افزود :در مجموع
 ۸۰مصوبه با اعتبار  ۸۰۰میلیــارد تومان برای
اجــرای طــرح هــای زیرســاختی و عمرانــی بــه
تصویب رســید که تا پایان امسال افتتاح خواهد
شد و به بهره برداری خواهد رسید و  ۱۷میلیارد
تومان نیز در حوزه اشــتغال زایی به شهرســتان
چناران اختصاص یافت.
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آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنمازجمعهمشهد:

ایجاد گرانی از هر جنایتی بدتر است
گروه سیاســت /آیــت ا ...علــم الهدی
در خطبــه دوم نماز جمعه مشــهد گفت:
مشکلامروزماایناستکهدربازارماودر
نرخ اجناس ما آنهایی که خودشان را به
امامصادق(ع)نسبتمیدهند،ضدامام
صادق(ع) دارند عمل میکنند ،برخالف
امــام صــادق(ع) دارند عمــل میکنند،
دولت آمد دســت به یک حرکــت اصالح
طلبانه بزند ،این یارانــهای را که در جیب
چهار هزار و  120نفــر بود به  72میلیون
آدم بدهــد؛ کم کاری نیســت ،خواســت
ایــن کار را انجــام دهد؛ خب نــرخ جنس
باال میرود .تو بیایی جنســی را که ارزان
خریدی حاال چــون باال رفته اســت گران
بفروشی،حتیاحتکارشکنیکهگرانتر
شود،این گرانی ایجاد کردن در کشور از
هرجنایتیبدتراست.بهگزارشخراسان
رضوی ،امام جمعه مشهد در ادامه با نقل
حدیثی از امــام جعفر صــادق (ع) افزود:
شــدیدترین چیزی که خدا بــر آدم واجب
کرده است ،سه چیز اســت؛ انصاف ،این
جنس را بــه چند خریدی؟ بــه چند داری
می فروشــی؟ ایــن بیانصافی اســت ،به
تعبیر امام صــادق پولش نجس اســت ،با
این پــول نجــس میخواهی غــذا بریزی
به حلق ایــن بچه معصــوم و بیگناه ســه
چهارســالهات؟ بــا ایــن پــول نجــس
میخواهــی عزیزانت را که شــیره جانت
هســتند با مال نجــس تغذیه کنــی؟ امام
فرمودند نجس اســت .وی بعــد از نقل دو
روایت از امام ششم (ع) افزود :برادر من،
روز شــهادت امام صــادق (ع) ،شــما هم
شیعهامامصادق(ع)هستید،امامصادق
به تــو میگویــد  100درصد ســود بردن
بیانصافی و حرام اســت ،این که پولی با
بیانصافی به دســت بیاوری حرام است؛
برادر عزیز من ،کاسب محترم ،آقای تاجر
این جنســی که تــو االن داری به مــردم با

نرخ اعال م شــده می دهی این نرخ را تو با
ارز  4200تومانــی تهیه کــردی ،در یک
قیمــت پایینتر ،ایــن را با این نرخ دســت
مردممیدهی،درمذهبودرمکتبامام
صادق (ع)  ،نجس اســت پولــی که داری
می گیری.امــام جمعه مشــهد در بخش
دیگری از سخنانش گفت :مسئله گرانی
ب کننده است ،این جور نیست
واقعا بیتا 
که بگوییم گرانی کار آسانی است و آسان
بر مردم تمام میشود؛ وجود مقدس امام
صــادق (ع) در حدیث دیگــری فرمودند:
گرانیکاالسهاثردارد؛بداخالقمیکند،
آدمهاهمهبداخالقمیشوند،همهباهم
بداخالقی میکنند و امانتداری را از بین
میبرد ،مجبــور میشــوند کالهبرداری
کنند و از همه بدتر آدم مسلمان را «ضجر»
میدهد؛ نه «زجر» ،ضجر عبارت است از
یک ناراحتی و پریشانی که چند خاصیت
دارد ،افســردگی مــیآورد و دلمردگی و
بیحوصلگی ایجاد میکند؛ رنج ســخت
برای انســان بــه بــار مــیآورد؛ عصبانی
میکنــد آدم را ،آدم تمــام نشــاط زندگی
اش از دستش میرود و دلگیر میشود از
زندگیکردن،ایننتیجهگرانیاست.وی
افزود :لذا برادران و خواهــران ،عزیزان،
شمایی که در این عرصه میتوانید نقش
داشته باشید بیایید از امام صادق (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 مقابــل گرانفروش
بایســتند ،مقابل محتکر بایستند ،پیامبر
فرمودند احتکارچی ملعون اســت ،شما
ملعون به چه کســی میگویید؟ به شــمر
و عمر ســعد و آل زیاد میگوییــد ملعون،
پیغمبر فرمودند محتکر مثل شمر است،
مثلآلزیاد،مثلآلمروان،اینهاملعون
هستند.

یادواره شهید مدافع حرم
در تربت جام برگزار می شود
حقدادی /دبیــر اجرایی یــادواره شــهید مدافع
حرم ،مصطفــی عارفی در نشســت خبــری گفت:
نخستین یادواره اولین شهید مدافع حرم تربتجام
با حضور خانواده شــهدای مدافع حرم و جمعی از
فرماندهان مدافع حرم اســتان خراسان و شرکت
مــردم و مســئوالن تربت جــام امروز هفتــم خرداد
ساعت  ۱۷در محل هیئت رزمندگان اسالم تربت
جام برگزار می شود.
احمد تولیت افزود :شــهید مدافع حــرم مصطفی
عارفی ســال  ۵۹در محله فاز اول فرهنگیان تربت
جام متولد شد و دوره تحصیلی ابتدایی و متوسطه
خود را به پایان رساند و پس از گرفتن دیپلم و پایان
خدمت ســربازی از نیروی انتظامی صالــح آباد به
شغل شریف رانندگی تاکســی و کارگری مشغول
شد.
وی ادامه داد :با حمله گروه تروریســتی داعش به
عراق و سوریه ،پس از گذراندن دوره های آموزش
نظامی و عضویت در لشــکر فاطمیون موفق شد با
هزینه شخصی سه مرحله به کشــور عراق عزیمت
کنــد و در کنــار نیروهای حشدالشــعبی عــراق به
مقابله با داعش بپردازد.
تولیت افزود :شهید مصطفی عارفی مجدد در سال
 ۹۴عازم سوریه شد و درکنار دیگر رزمندگان جبهه
مقاومت گردان امام رضا(ع) با دشــمنان اسالم به
مبارزه پرداخت .وی تصریح کرد :شهیدمدافع حرم
درسال  ۹۵دربلندی های تدمر سوریه بر اثر ترکش
نارنجک به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
•نام گذاری مسیر برگشت خیابان  22بهمن به
نام شهید مصطفی عارفی

تولیــت بــا قدردانــی از شــورای اســامی شــهرو
شــهرداری تربت جــام گفت :شــورای اســامی و
شــهرداری به پاس تجلیــل از این شــهید واالمقام
مسیر برگشــت خیابان  ۲۲بهمن را که بازگشایی
خواهد شــد بــه نام شــهید مدافــع حــرم مصطفی
عارفی نام گذاری کردند.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در
مراسم یادواره شهید مصطفی عارفی خاطرنشان
کرد :نخستین یادواره شهید مصطفی عارفی امروز
ساعت  ۱۷در محل هیئت رزمندگاناسالم تربت
جام برگزارمی شود ،بنابراین از اقشارمختلف امت
محمد(ص) دعوت می شــود در این محفل معنوی
برای ادای احترام به ساحت مقدس شهدای مدافع
حرم و انقالب اسالمی حضور به هم رسانند.

