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گزارشی از جلسهای مردمی با اعضای شورای شهر درباره حاشیه مشهد

یک سوم جمعیت ،یک دهم بودجه!
4

مدیرکل اداره حفظ آثار
و نشر ارزشهای دفاع مقدس
خراسان رضوی خبر داد

اجتماعفاطمیون
مشهد ،میزبان
شهدای مقاومت

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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برای امنیت جهان اسالم

صادق ذباح  -میزان

سنگتمامشهیدسلیمانی
2

همزمان با روز جهانی مقاومت و دومین سالگرد
سپهبد شهید قاسم سلیمانی ،تکریم ،تشییع و
تدفین ۱۶شهید از شهدای دفاع مقدس و مقاومت
یشــود.مــدیــرکــل اداره حفظ آث ــار و نشر
بــرگــزار مـ 
ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی روز گذشته در
جمع اصحاب رسانه ،ضمن تشریح برنامهها و مراسم
گرامیداشت روز جهانی مقاومت (دومین سالگرد
سپهبد شهید قاسم سلیمانی) و تکریم ،تشییع و
تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام
دفــاع مقدس و مقاومت گفت:
طی هفته جاری بیش از یک هزار
دراستان
برنامه در نقاط مختلف استان
برگزار خواهد شد...
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 47زائر پیاده خارجی

و هزار زائر ایرانی در راه مشهد 4

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

شهید سلیمانی سختترین مأموریتها را به دوش میگرفت

برگزاری سوگواره یاس نبوی در

 ۸۵بقعه متبرکه خراسان رضوی 2

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت:
شهید سلیمانی روشن ضمیر ،بصیر و بیتکلف
بود و برای تحقق امر ولیفقیه از همه ظرفیتها
استفاده میکرد و همه را پای کار میآورد.
حـجـتاالســام محمدجواد حاجعلیاکبری در
مراسم دومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی

آخریناخطار به دامپزشکیهای

ناقض بهداشت
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در مدرسه علمیه شهید شفیعی مشهد افــزود:
شهید سلیمانی به گفته خودش زندگی شهیدانه
داشت و مصداق آیه ۲۳سوره احزاب بود که کار
خود را با شهادت به پایان رساند ،براساس این آیه
مؤمن صادق ،شهید یا منتظر شهادت است.
وی ادامــه داد :وقتی از شهید سلیمانی تقاضا

کردند نامزد ریاست جمهوری شود وی پاسخ داد
من مدتهاست نامزد شهادت هستم و به دنبال
آن میروم.
رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور
گ ـفــت :ن ـگــاه افـ ـ ـرادی مـثــل شهید سلیمانی به
ولیامر ،براساس مبانی اعتقادی قوی مانند نگاه

به اماممعصوم(ع) است و این نگاه در عالیترین
سطح در شهید سلیمانی وجود داشت .وی افزود:
شهید سلیمانی به دنبال این بود که ببیند تمایل
ام ــام او چیست؟ و مقید بــود کــه سختترین
مأموریتها را به دوش بگیرد و به این فکر میکرد
که با خبر پیروزی به خدمت امام خود برسد.

تلنگر

هنرهفتم

خواب هشت ساله تنها موزه حیاتوحش خراسان شمالی!

رونمایی از مستند «خط ۲۵متری» روایت «غواصان خراسانی» کربالی۴

نــزدیــک بــه 14ســال
پــیــش در انــتــهــای
پــارک ملی باباامان
ب ــج ــن ــورد پـ ـ ــروژهای
ش ــروع بــه ساخت شــد کــه قـرار
بود تبدیل به موزه حیاتوحش
شود اما پس از گذشت  ۶سال،
ساخت پروژه نیمهکاره رها شد.
رئیس اداره بودجهو برنامهریزی
اداره کل محیط زیست خراسان
شــمــالــی در خــصــوص ساخت
مـ ــوزه حــیــاتوحــش پــردیــســان
در پــارک ملی باباامان بجنورد،
گفت :ساخت این موزه از سال
 ۸۶آغــاز و در ســال  ۹۲متوقف
شده است.
مهدی بالشآبادی در گفتوگو
با ایسنا ،اظهار کــرد :ایــن پــروژه

با پیشرفت فیزیکی ۵۰درصدی
متوقف شــد در حالی کــه بـرای
ساخت آن 2میلیارد تومان هزینه
شده است.
وی عــلــت مــتــوقــف شـ ــدن ایــن
پروژه را اختصاص نیافتن اعتبار
از ســوی سازمان برنامهوبودجه
اعالم کرد.
بالشآبادی افزود :ساخت پروژه
در پارک ملی باباامان با اعتبارات
مــحــیــط زیــســت آغـ ــاز ش ــد امــا

سندی به نام این دستگاه نبود و
یکی از درخواستهای این اداره،
ثبت سند به نام محیط زیست
بـ ــوده اسـ ــت .ب ــاوج ــود بــرگــزاری
جلسههای متعدد با اداره کل راه
و شهرسازی استان برای انتقال
سند ،اما هنوز هیچگونه اقدامی
از سوی این اداره کل انجام نشده
است.
وی تصریح کــرد :برنامه تکمیل
ای ــن پـ ــروژه در دس ــت اداره کل

محیط زیست استان است اما
هیچگونه اعــتــبــاری بـ ـرای ادامــه
پروژه ندارد.
گفتنی است علیاصغر مطهری،
مدیرکل پیشین حفاظت محیط
زیست خراسان شمالی نیز در
گفتوگو بــا ایسنا بــا اش ــاره به
پروژه نیمهکاره موزه حیاتوحش
پــردیــســان بجنورد اظــهــار کــرده
بود :تا زمانی که وضعیت سند
و مالکیت زمینهای ایــن پــروژه
مشخص نــشــود ایــن اداره کل
حاضر به هزینهکرد اعتبار در این
پروژه نیست.
بخش خصوصی نیز برای تکمیل
این پروژه اعالم آمادگی کرده اما
به علت مشخص نبودن مالکیت
آن ،پا پس کشیده است.

م ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــد «خ ـ ــط
۲۵متری» با حضور
راوی ــان دفــاع مقدس
و خ ــان ــواده شـهــدای
غواص در پردیس سینمایی هویزه
اکران و رونمایی شد.
به گزارش تسنیم ،این مستند به
تهیهکنندگی و کارگردانی ادریس
اســامــی بــه روای ــت چند رزمنده
غ ـ ــواص خــراس ــان ــی از عملیات
کربالی 4و نهر خین میپردازد.
یراد ،غواص
محمدصادق شاهتق 
رزمنده و جانباز دفاع مقدس در
این مراسم اظهار کرد :در شلمچه
کــن ــار ن ـهــر خ ـیــن اسـتـحـکــامــات
دشمن و دژی با 7متر ارتفاع وجود
داشت .درون خاکریز لولههایی کار
گذاشته شده بود که با آن نیروهای

ما را نشانه بروند .در دل نهر خین
نیز انواع مینها و سیمهای خاردار
حلقوی ،خورشیدی و ...قرار داده
شده بود .غواصان در منطقه کار
سختی را پیشِرو داشتند ،ضمن
اینکه کار با لباس غواصی سختی
خودش را دارد.
یراد «خــط 25م ـتــری» را
شــا هت ـق ـ 
خط بین کفر و اسالم و خط میان
حــق و بــاطــل دان ـســت و توضیح
داد :رزم ـنــدگــان در آن شـرایــط

سخت و خــاص منطقه آمــوزش
دیدند .وضعیت بهگونهای بود که
بــه عفونت گــوش دچــار شدند و
تب  40درجه داشتند ،بااینهمه
حاضر به درمان نبودند تا مبادا از
آموزش عقب بمانند .وی با یادی از
دو شهید غواص حمید رحیمپور
و ابراهیم چهارنایی مفرد گفت:
شهید رحیمپور دانشآموز بود و
ب ـرای دفــاع از کشورش به جبهه
آمد .او با سن کم در سختترین

شرایط غواصی میکرد و به دیگر
رزم ـنــدگــان هــم روح ـیــه م ـ ـیداد،
شهید توفیق خطشکنی در لباس
غواصی را داشت.
ابراهیم آرزوی شهادت داشــت و
در نهایت به خواستهاش رسید،
با اینهمه مدتها نمیتوانستم
موضوع را به مادرش بگویم ،اکنون
مادرش از میان ما رفته ،اما پیکر
ابراهیم هنوز هم برنگشته است.
مــا هــر روز در جنگ فرهنگی و
اقتصادی ق ـرار داری ــم .همانطور
که جوانان ما معرفت عاشورایی را
رعایت کردند و با آموزش تاکتیکی
توانستند فاتح میدان جنگ شوند
ام ــروز هــم بــا ایــن نـگــاه و مکتب
یتــوانـیــم در جبهه
عــاشــورایــی مـ 
اقتصادی و فرهنگی پیروز شویم.

