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استاندار در گفت و گو با خراسان
رضوی خبر داد

وزیر اقتصاد و امور دارایی
در مشهد :

قول رئیس مجلس برای
حمایت از مشهد 2017

بدهی دولت به  ۶۰۰هزار
میلیارد تومان رسید
مدیرعاملآبمنطقهایاستاندر
پاسخبهخراسانرضویاعالمکرد

کاهش حدود  25درصدی
ذخیره آب سد دوستی
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای خراس��ان
رضوی از کاهش حدود 25درصدی ذخیره آب
س��د دوس��تی خب��ر داد.به گ��زارش خراس��ان
صفحه3
رض��وی ،محم��د حس��ین...

روایت یک قاضی از مسئولیت
سنگین قضاوت؛

پدر و مادرطالق گرفتند
اما بچهشان را جا گذاشتند
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.پیگیرینگرانیمردمازسرانجام
تلفنهایهمراهشخصیبعداز
اجرایطرحرجیستری

یک شنبه 17 /مرداد  4 /1395ذی القعده ١٤٣7
٨صفحه/شماره  / 3351قیمت 300 :تومان

مدیرکل پدافندغیرعاملخراسان رضوی اعالمکرد

بیتوجهیبه پدافندغیرعامل
دربرجسازیهایمشهد

مردم نگران طرح رجیستری
تلفنهمراهنباشند
«مدتی اس��ت ک��ه اع�لام ش��ده طرحی ب��ه نام
رجیستری موبایل ها قرار است در کشور انجام
شود که طی آن تمامی گوشی های تلفن همراه
باید ثبت شده باشند و در غیر این صورت امکان
صفحه 2
ارائه خدم��ات ب��ه آن وجود...

گزارشمیدانیخراسانرضوی
ازقیمتموادغذاییدرمشهد

صفحه4

دومینوی افزایش
قیمت ها به حبوبات رسید

8

با برخورد خودروهای
پراید،سوناتا و  2تریلی اتفاق افتاد

5کشته در تصادف مرگبار
محور فریمان– تربتجام

تص��ادف زنجی��ره ای چه��ار خ��ودرو در مح��ور
فریمان – تربت جام پنج کشته و سه مجروح بر
جای گذاشت.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
صفحه 7
فرماندهانتظامیشهرستان...

یادداشت

حمید گرمابی

نماینده مردم نیشابور در مجلس

مبارزه با قاچاق کاال در
جبهه اقدام و عمل

خبر

اجتماعی

در دیدار اعضای هیئت مدیره
خانه مطبوعات استان با معاون
وزیر ارشاد مطرح شد

قول معاون وزیر برای خانه
دارشدنخانه مطبوعات
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای
اختصاص مکانی به خانه مطبوعات خراسان
رضوی قول مساعد داد .به گزارش خراسان
رضوی روز گذش��ته جمعی از اعضای هیئت
مدیره خانه مطبوعات استان با معاون توسعه
منابع و مدیریت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
دیدار کردند .در این دیدار نایب رئیس هیئت
مدیره خانه مطبوعات خراسان رضوی ضمن
تشکر از مساعدت سال گذشته وزارت ارشاد
در کم��ک به ای��ن خان��ه و ارائ��ه گزارش��ی از
فعالیت های انجام ش��ده گفت :نبود مکانی
ب��رای خان��ه مطبوعات مش��کالت بس��یاری
برای ای��ن مجموع��ه به وج��ود آورده اس��ت.
«عل��ی هاش��می» مح��ور برنامه ه��ای هیئت
مدیره را توجه به مس��ائل آموزش��ی رفاهی و
صنف��ی و توجه به خان��واده اعض��ا اعالم کرد
و افزود :تنگناه��ای مال��ی و بضاعت ضعیف
مان��ع اج��رای بس��یاری از کاره��ا می ش��ود.
مدیر خانه مطبوعات اس��تان هم بزرگ ترین
مش��کل این مجموعه را بی خان��ه بودن خانه
مطبوعات دانس��ت و گفت :با وجود گذش��ت
حدود  20س��ال از عم��ر این خان��ه ،هنوز در
اتاقی از مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع)
مشغول فعالیت هستیم که اصال در شأن خانه
مطبوعات خراسان رضوی نیست« .مجتبی
نوریان» افزود :اعض��ای خانه مطبوعات باید
پاتوقی ب��رای با هم بودن داش��ته باش��ند که
چنین فضایی در اختیار نیست.
وی تقویت خانه مطبوعات و رسانه ها را تقویت
دیگر مجموعه های فرهنگی و هنری اعالم و
اظهار امیدواری کرد در چند ماه پایانی عمر
کاری هیئت مدیره فعلی این خواسته و انتظار
محقق ش��ود .معاون وزی��ر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی نیز درباره اجابت این انتظار اعضای
خانه مطبوعات قول مساعد داد و گفت :سعی
می کنیم از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان ،مش��کل نبود مکان مناسب
برای خانه مطبوعات استان رفع شود« .علی
اصغر کاراندیش» افزود :البته خانه مطبوعات
باید به دنبال ساخت مکانی برای خود باشد
و امکان آن را با کمک از دستگاه های اجرایی
اس��تان فراهم کند .وی بر تقوی��ت خانه های
مطبوع��ات تاکی��د ک��رد و ادام��ه داد :بودجه
هایی برای این موسس��ات در کش��ور در نظر
گرفته شده است .بنی اس��دی و آریانی دیگر
اعضای هیئ��ت مدیره نی��ز گ��زارش هایی از
فعالیت های انجام شده ارائه و بر لزوم توجه
بیشتر به خانه های مطبوعات تاکید کردند.
اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان
همچنی��ن با «س��یفی» مدی��ر کل پش��تیبانی
وزارت ارش��اد دیدار کردن��د و در ای��ن دیدار
آمادگی وزارت ارشاد برای همکاری در امور
رفاه��ی اعض��ای خان��ه مطبوعات خراس��ان
رضوی اعالم شد.

پای صحبت 4خبرنگار قدیمی و
مرورخاطرات خبرنگاری

مصاحبه
با واکمن
وعکاسی
با«لوبیتل»

افتتاح 356پروژه

حاشیهمشهدبااعتبار

 136میلیاردتومان

آیت ا ...مکارم شیرازی در آیین
افتتاح فاز چهارمپروژههای
حاشیهمشهد:اقدامات انجام
شده در حاشیه مشهد الگوی
حاشیه دیگر شهرها باشد


عکس :صادق ذباح

قاچاق کاال در س��الهای اخیر هم��واره به
عنوان یک��ی از معضالت اقتصادی کش��ور
معرفیش��ده و با وجود تاکید مس��ئوالن بر
تقبیح این بحث ،شاهد اقدامی جهادی که
صفحه 8
ب��ه کاهش آماره��ا در این...
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صفحه 4

تمام دلخوشی هایش��ان عکسهایشان است؛
خانه هایشان پر شده از عکسها و روزنامه های
قدیمی ،لوحهای سپاس و یادگاریهایی که از
دوران خبرن��گاری تا ب��ه حال نگه داش��ته اند.
بعضی ح��اال دیگر فقط ب��ا عصا ت��وان راه رفتن
صفحه6
دارن��د ،کم��ی ه��م صحبت...

گزارش جلسه
فرهنگی

دبیرمجمعجهانیحضرتعلیاصغر(ع)بااشارهبهرایزنیهایانجامشدهبانمایندهسازمانملل:

همایششیرخوارگانحضرتعلیاصغر(ع)ثبتجهانیمیشود
زهیر قاس��می  -نشست س��االنه مس��ئوالن برگزاری همایش
جهان��ی حضرت عل��ی اصغ��ر(ع) با حض��ور  700خ��ادم این
همایش از سراس��ر کش��ور در مش��هد برگزار ش��د .به گزارش
خراس��ان رضوی ،دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع)
در این همایش که در سالن اجتماعات کتابخانه آستان قدس
رضویدرحرممطهررضویبرگزارشد،ازپیگیریثبتجهانی
همایش شیرخوارگان حضرت علی اصغر(ع) خبر داد و گفت:
برای ثبت جهانی این حرکت مردمی حدود  2سال است که با
نماینده س��ازمان ملل در تهران مذاکره م��ی کنیم .اکنون این
برنامهبهخوبیتبیینشدهوقراراستاینهمایشامسالثبت
جهانی شود« .داوود منافیپور» با بیان این که حدود  14سال
استکههمایششیرخوارگانحسینی(ع)دراولینجمعهماه
محرم برگزار می شود ،افزود :این همایش در بیش از 3500
نقطه دنیا برگزار می شود .ان شا ء ا ...در دهه دوم برگزاری این
همایش به 8هزار نقطه جهان افزایش یابد.
رسالت واقعه عاشورا بیدار گری است
تولی��ت آس��تان ق��دس رض��وی نی��ز در ای��ن مراس��م گفت:
خون مطهر ام��ام حس��ین(ع) در طول عصره��ای متمادی
جهل زدای��ی خواهدک��رد .حجت االس�لام «س��ید ابراهیم
رئیسی» افزود :بیداری و بصیرتافزایی به برکت خون امام
حس��ین(ع) اتفاق میافتد و واقعه عاش��ورا ،تابلویی اس��ت
که همه زیباییهای عالم و همه ظلم و س��تم بر بشریت را به
تصویر می کشد .وی به ضد اسالمی و ضدانسانی بودن ظلم
های وارد ش��ده به اهل بیت(ع) در واقعه عاشورا اشاره کرد
و گفت :رس��الت واقعه عاش��ورا بیدارگری اس��ت 70 ،سال
ظلم به مردم فلسطین بیانگر خدافراموشی و خودفراموشی
است و کسی که دچار خود فراموشی شود ،به دنبال از بین
بردن انس��انیت اس��ت .اگر خدافراموش��ی نبود در سوریه و
یمن شاهد این جنایات هولناک نبودیم .وی با بیان این که
پرچمی که شیخ عیس��ی قاس��م بلند کرده ،دفاع از کرامت

انسان است ،اظهار کرد :آن افرادی که امروز در مقابل مردم
آزاده یمن ص��ف آرایی کرده اند ،در امت��داد جریان یزیدیان
روز عاشورا هستند .حجت االس�لام و المسلمین خطاب به
خادمان همایش جهانی حضرت علی اصغر(ع) افزود :گویا
قرار اس��ت خون مطهر حضرت علی اصغر(ع) باعث اصالح
جامعه بشری ش��ود .امیدواریم با اخالص عمل ،این پیام در
جامعه بشری گسترده تر و پر رونق تر شود.
هم اندیشی استادان دانشگاه های استان های خراسان
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در اولین دوره ضیافت
اندیشه استادان دانشگاه های اس��تان های خراسان که در
دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد ،با تبریک ایام دهه کرامت
اظهار کرد :بهترین جایی که می تواند به این موضوع بپردازد
و طرح هایی داشته باشد ،ظرفیت مشهد و حوزه علمیه کهن
است که فرهیختگان و اندیش��مندان فراوانی در آن حضور
دارند تا آزاد اندیش��ی مبتن��ی بر معارف دین��ی اتفاق بیفتد.
حجت االس�لام و المس��لمین ترابی ،رئیس نهاد نمایندگی
ولی فقیه در دانش��گاه های اس��تان خراس��ان رضوی نیز در
این مراسم گفت :طرح ضیافت اندیشه ،ظرفیت ارزشمندی
برای ارتقای معرفت دینی و معنوی استادان است و به لحاظ
علمینیزثمراتخوبیداشتهاست.دکترخلیلزاده،رئیس
دانش��گاه امام رضا (ع) نیز بر ضرورت توجه به سیره حضرت
رضا(ع) تاکید کرد و گفت :باید برای گسترش معارف رضوی
درس��نامه تدوین شود.عضو هیئت رئیس��ه مجلس خبرگان
رهبری تصریح ک��رد :پرچم��داری کرامت انس��ان در باطن
امامتاست؛آنچهشیخعیسیقاسممیگویدپیامشکرامت
انسان اس��ت ،ش��هروند بحرینی ویمنی می خواهد کرامت
داشته باش��د .وی به نگاه غرب به کرامت انسانی اشاره کرد
و افزود :ادعای حقوق بش��ر غربی که امروز گ��وش فلک را پر
کرده به کجا منتهی ش��ده اس��ت؟ این نوع حقوق بشر به بن
بست رساندن ارزش ها را دنبال می کند.
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