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دربارهطرحبافت اطراف حرم

جواد کریمــی قدوســی نماینــده مردم
مشــهد و کالت در مجلــس شــورای
اسالمی  ،روز گذشــته با انتشار مطلبی
در اســتوری صفحه منتســب بــه وی در
اینســتاگرام ،توضیحاتــی دربــاره نامــه
ارسالی جمعی از نمایندگان مجلس به
رهبر معظم انقالب درباره بافت اطراف
حرم ارائه کرد .وی در این زمینه نوشت:
«همکار محترم ما آقــای پژمانفر در حال
تنظیم نامه ای با موضوع بافت پیرامونی
حرم مطهر رضوی و جمــع آوری امضا از
نمایندگانمجلسوتقدیمنامهبهمحضر
مقام معظم رهبری بودند .بنده به ایشان
تاکید کردم این نامه را ارسال نکنید زیرا
موضوع در این ســطح نیست ،متاسفانه
با ایــن حــال نامــه را رســانه ای کردند و
خبرگــزاری خانــه ملــت هــم گزارشــی
را منتشــر کرد و بــا جعل خبــر خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت در حالی که با بنده
هیچ گونــه مصاحبه ای صــورت نگرفته
بود ،مواضــع آقای پژمانفــر را که در نامه
درج شده بود به نام بنده منتشر کردند».

اهدای ۵۰۰سری جهیزیه
به نوعروسان در مشهد
براتی ،معاون هماهنگی و مدیریت امور
زائــران اســتانداری خراســان رضوی
گفت :به همت بنیاد بینالمللی خیریه
آبشــار عاطفهها و همزمان بــا ایام دهه
کرامــت ،مراســم اهدای  ۵۰۰ســری
جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت این
خیریه در فرهنگســرای قــرآن و عترت
مشهد برگزار شد.

بار دیگر ،نسیم شــهادت در فضای مشــهد پیچید و
در ایام دهه کرامت ،پیکر مطهر شهیدی از شهدای
گران قدر هشت سال دفاع مقدس ،مشهد الرضا(ع)
را عطرآگیــن کرد .پیکر شــهید «نســیم افغانــی» از
مجاهدانمهاجرافغانستانیکهپیکرمطهرشپساز
سالهادرمنطقهعملیاتیوالفجریکدرفکهتفحص
و به ایران انتقال داده شــد ،صبح دیروز با اســتقبال
جمعی از خانواده های شــهدای افغانستانی مدافع
حرم ،مســئوالن و فرماندهــان نظامــی و انتظامی،
سرکنسول جمهوری افغانستان در مشهد و جمعی
ازمردمشهیدپرورمشهدومهاجرانافغانستانیوارد
مشهد شد .مراســم وداع با این پیکر مطهر نیز عصر
دیروز در رواق امام خمینــی(ره) حرم مطهر رضوی

برگزار شــد و پیکر این شــهید واالمقام ،صبح امروز
طبق فرمان ولی امر مســلمین ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،در حرم مطهر امام رضا(ع) به خاک سپرده
می شود.
•«نسیم افغانی»؛ نسیم وحدت ایران و
افغانستان

شاید حکمتی در کار بود تا  ۳۷سال پس از شهادت
«نســیم افغانی» ،امــروز پیکــر مطهرش بــه ایران
منتقــل و در حــرم مطهر رضــوی به خاک ســپرده
شــود .در روزهایی که برخی دشــمنان ،مغرضانه
ســعی در اختــاف افکنی میــان دو ملــت ایران و
افغانســتان دارند ،پیکر مطهر این شهید می آید تا

به مناسبت دهه کرامت ،تصاویر تعدادی از خدام آستان قدس
دربرخیمناطقشهرمشهدنصبواکرانشدهاست.بهگزارش
تسنیم ،در میان این قاب ها برخی چهره های آشنا برای مردم
از جمله شــهید حاج قاســم ســلیمانی و زنده یاد حــاج محمود
اکبرزاده،مداحوشاعرآیینی،بالباسخادمیحضرترضا(ع)بهچشممیخورند.
مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

وضعیت قرمز در مشهد محدودیتها را بازمیگرداند
مشهد امکان بازگشــت محدودیتها وجود دارد،
از همینرو در ســتاد دانشــگاهی و ســتاد استانی
پیشــنهادهایی را آماده خواهیم کــرد و تصمیمات
آماده شــده در جلســهای با حضور اســتاندار ارائه
خواهد شــد و زمانی که به تصویب ســتاد اســتانی
برسد ،محدودیت اعالم عمومی خواهد شد.

زیباسازی مشهد با المانهای شمسه یا امام رضا

(ع)

مدیــرکل هماهنگی و نظــارت بر خدمات شــهری
شهرداری مشهد گفت :به مناسبت میالد حضرت
رضا(ع) زیباســازی ویــژهای به وســیله المانهای
شمســه یا امام رضا(ع) در شــهر مشــهد انجام شده
اســت .به گزارش روابط عمومــی معاونت خدمات

شهریشهرداری«،علیرضاصحراگرد»اظهارکرد:
درآستانهفرارسیدنوالدتامامرضا(ع) ۳۴،المان
شمسهباتزیین ۳۵۰۰مترطولچراغریسهسوزنی
و شــش المان تبریک عید ،آذین بندی شــده با گل
شاخهبریده،درشهرمشهداکرانشدهاست.

رونمایی از کتاب «سبک زندگی اسالمی» ،تالیف آیت ا ...علم الهدی
طی مراسمی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان
قدس ،از کتاب «سبک زندگی اسالمی» تألیف آیت
ا« ...ســید احمد علم الهدی» که توســط انتشارات
بــه نشــر انتشــار یافتــه ،رونمایی شــد .بــه گزارش
 ،alamolhoda.comآیــت ا ...علــم الهــدی در
آیین رونمایی از این کتاب ،با اشاره به جایگاه بنیاد
پژوهشهایاسالمیآستانقدساظهارکرد:بنیاد

سندی باشــد بر اتحاد دیرین این دو ملت در دفاع
از ارزش های دینی .همان گونــه که رهبر انقالب
اســامی نیز در اســفند  ۹۷و در دیدار با خانواده
شــهدای مدافع حــرم فرمــوده بودند« :بــرادران
و خواهران عزیــز افغانــی و خاوریهای مشــهد و
خراسان و اینها ،در همه مراحل انقالب اسالمی
نقش ایفا کردند؛ هــم در پیروزی انقــاب ،هم در
دفاع مقدس و دوران جنــگ تحمیلی ،هم در همه
حوادث بعدی ،حاال هم کــه در قضیه دفاع از حرم
های اهلبیت(ع) ،پدرها و مادرها ،این جوانهای
مثل دســته گل را فرســتادند برای دفــاع از حریم
اهلبیت .بنده از قدیم نسبت به برادران هزارهای
عزیزمــان در افغانســتان ،نــگاه ستایشــگرانهای

داشــتم ...در دفاع مقدس ،عده زیادی از برادران
هزاره مــا جزو شــهدا بودنــد .بعد هم کــه قضایای
سوریه و حرم حضرت زینب (س) و حرم های مطهر
اهلبیت در عراق و مسئله داعش و این ها پیش آمد،
باز یکی از مجموعههایی که پیشــقدم شدند برای
دفاع ،برادران هــزاره ما بودند؛ هم خوب شــرکت
کردنــد ،هم خــوب جنگیدنــد و بعد هــم جمعی از
اینها به شــهادت رســیدند .ما برای شهدای شما
خیلی ارزش قائلیم .اینها کســانی هستند که در
پاسخ به احســاس وظیفه دینیشــان ،در پاسخ به
احساسات شــیعی و والییشــان ،وارد یک میدان
ســخت شــدند ،امتحان خوبی دادند و بعضی هم
به شهادت رسیدند( ...منبع .»)khamenei.ir :

رئیسکمیسیونحقوقی شورایشهرمشهد:

نصب تصاویر خدام الرضا(ع) در شهر

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد گفــت :بــا توجــه بــه قرمــز بــودن وضعیت
مشهد و با صدور مجوز توســط رئیس جمهور برای
تصمیمگیری در ســتادهای استانی محدودیتها
اعمال میشــود.محمدرضا رحیمی در گفت وگو
با خبرنگار مهر اظهارکرد :با توجه به وضعیت قرمز
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پژوهش ها از برکات خالصانه مرحوم آیت ا ...واعظ
طبســی اســت و صحن هدایتی که در آن دانشگاه
علوم رضوی ،کتابخانه و بنیاد پژوهش ها قرار دارد
به عنوان یک نماد علمی و فرهنگی در محضر امام
رضا(ع) اســت .وی افــزود :میدان فکــر و فرهنگ،
میدان وسیع جهاد در راه خداســت و ما باید کاری
کنیم که در این عرصه به درد امام عصر بخوریم.

باید در مشهدالرضا(ع) همه عقاید و سلیقه ها مجال سخن داشته باشند

رئیس کمیســیون حقوقی شــورای شــهر مشــهد
با اشــاره به ایــن که گفت وگــو محــوری از ویژگی
هــای امام رضــا(ع) بــوده اســت ،اظهار کــرد :در
مشــهدالرضا(ع) نیز باید همه عقاید و ســلیقه ها
مجال سخن و طرح ایده ها و نظرات خود را داشته
و از امنیــت و آرامــش روان برخــوردار باشــند .در
همین زمینه منشــور حقــوق شهرنشــینی تالش
فراوان دارد تا برای تبییــن این مهم همه را مجاب
کند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورای شــهر
مشهد« ،سیدمحسن حسینی پویا» افزود :مشهد،
شــهری که منســوب اســت به امام رضــا(ع) ،باید

در کرامت انســانی و اخــاق رضوی الگو باشــد،
ازاین رو در شــورا همواره به دنبــال تدوین حقوق
شــهروندی بــرای تکریم شــخصیت شــهروندان
و حرمت گــذاری به ذات انســانی ایشــان بودیم.
منشــور حقــوق شهرنشــینی نیــز بــا این نیــت در
شورای پنجم مشهد آماده و تصویب شد .وی یادآور
شد :مدارا از ســلوک حضرت ثامن بوده و همیشه
بر تعامل به عنوان یکی از سه خصلت مهم
برای مومن تاکید داشــته انــد .بنابراین
تعامل و خویشتنداری از اصولی است که
در جای جای منشور حقوق شهرنشینی
بر آن تاکید شده است.

رئیسشورا:طرحیراکهدرآن
حقوقساکنانوکارآفریناندر
بافتاطرافحرمنادیدهگرفته
شود،امضانخواهیمکرد

صفحه3

خبر
فرهنگی

میزبانی از زائران به مناسبت
(ع)
والدت حضرت رضا
بدونهیچبرنام هتجمعی
مدیر امــور خدمه آســتان قدس با اشــاره
بــه آمادگــی 60هــزار خدمــه و خادمیار
برای خدمترسانی به زائران و مجاوران
همزمان بــا ســالروز میــاد امام هشــتم
گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا طی
امســال هیچ گونه برنام ه تجمعی برگزار
نخواهدشداماخدامدرقالبشیفتهای
سه و چهار ســاعته برای خدمت به زائران
حضور پیدا میکنند« .محمد توکلی» در
گفتوگو با آســتان نیوز ،افــزود :به دلیل
شــیوع این بیمــاری منحــوس ،شــرایط
خدمتخادمانسختترومسئولیتشان
سنگینترشدهاست.شایانذکراست،بر
اساس اعالم ستاد دهه کرامت استان ،با
مصوبه ستاد اســتانی مبارزه با کرونا ،در
شب والدت امام رضا(ع) جشن هایی در
 25نقطه مشهد برگزار خواهد شد.

