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گره خوردن
 »فتنه اکبر«و داعش!

مفتی اعظم سوریه: 
حرمتی که اهل سنت 

در ایران دارند، ما 
در مدینه و مکه نداریم

ویژه برنامه های ستاد 
مردمی 9 دی نیشابور 

تشریح شد

کشف 23هزار عدد داروی 
قاچاق در چناران

زنگ وحدت 
در خواف نواخته شد

افتتاح اولین زائرسرای
 ارزان قیمت استانی در مشهد

اجازه ندهیم حوادث 
سال۸۸ تکرار شود

تذکر 196 نماینده 
مجلس به رئیس جمهور 

درباره »مشهد2017«

9 دی 57 ؛ پیروزی 
انقالب در تربت حیدریه

ضمیمه خراسان رضوی
چهارشنبه هر هفته منتشر می شود

نگرانیم حادثه منا را هم
 تقصیر قبلی ها بیندازند! 

خبر اول

      بقیه در صفحه 2      

به گــزارش »جــوان«، مهــرداد بذرپاش در جشــن 
»واکسیناسیون به صرف ساندیس« در جمع دانشجویان 
دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به انتخابات پیش روی 
مجلس شورای اســامی گفت: این انتخابات صف آرایی 
آقازاده ها در مقابل غیر اســت. البتــه آن ها مقصر همه 
اتفاقات را دولت قبل می دانند تا جایی که ما نگران هستیم 

حادثه منا را هم تقصیر دولت قبل بیندازند.
 بذرپاش با بیان اینکه در ســال 88 عده ای به رأی مردم 
تمکین نکردند گفت: البتــه این عده عادت دارند که اگر 
انتخابات به نفع شــان باشــد آن را حضور پررنگ مردم 
بدانند تا اگر نتیجه انتخابات به نفعشان نباشد می گویند 
انتخابات مهندسی شــده و در آن تقلب رخ داده است که 

این شیوه آن ها همچنان ادامه می یابد.
 نماینده مردم تهران در مجلس بابیان اینکه پس از فتنه 
88، سه ماه درروند مذاکرات هسته ای ایران وقفه ایجاد 
شد اظهار کرد: ما در آن زمان شــاهد بودیم که اوباما به 

صفحه 3پشت تریبون آمد...

سالروز حماسه مردمی 9 دی۸۸ و 
»جوان« گزارش می دهدهفته بصیرت مبارک باد

آخرین آرایش سیاسی ثبت نامی های 
انتخابات مجلس در خراسان رضوی

70 اثر در 24نقطه استان اکران می شود

آغاز ششمین جشنواره مردمی
 فیلم عمار در خراسان رضوی



پنج شنبه 10 دی 1394    19 ربیع االول 1437 روزنامه جوان  شماره 4712
واکنش یک مقام مسئول

 به بروز ناهنجاری در برخی کنسرت ها
به رغـم نارضایتی های مردم والیتمدار شهرسـتان های سـطح 
اسـتان خراسـان رضـوی پیرامـون بـروز برخـی ناهنجاری هـا 
و حـرکات خـاف شـئون اسـامی در بعضـی کنسـرت های 
اجراشـده، امـا بـه نظـر می رسـد رونـد برگـزاری چنیـن 
برنامه هایی در اسـتان تداوم یافته اسـت. ناصر نبـی زاده، معاون 
هنـری ارشـاد خراسـان رضـوی دراین باره بـه خبرنـگار صبح 
تـوس گفـت: اخـذ مجـوز اجـرای موسـیقی در چارچوب های 
قانونـی و بـا هماهنگی هـای الزم برای شـهرهایی کـه ظرفیت 
برگـزاری موسـیقی فاخـر را دارنـد در حـال پیگیـری اسـت و 
در ایـن مسـیر حساسـیت های مربوطـه نیـز لحـاظ می شـود. 
معاون امور هنری اداره کل ارشـاد اسـتان در خصوص برگزاری 
کنسـرت در شـهرهای تربت حیدریه و فریمان نیز تصریح کرد: 
برنامه کنسـرت موسـیقی با حضور رضا صادقی امشـب)7دی( 
در شهرسـتان تربت حیدریـه برگـزار می شـود امـا وضعیـت 
اجرای کنسـرت حمید عسـکری در شهرسـتان فریمـان هنوز 
به طـور کامـل مشـخص نشـده و مسـئوالن برگـزاری در حال 

پیگیـری اقدامـات الزم هسـتند.

ویژه برنامه های ستاد مردمی 9 دی 
نیشابور تشریح شد

دبیـر سـتاد مردمـی حماسـه ۹دی در نیشـابور بـا در تشـریح 
برنامه هـای ایـن سـتاد گفـت: اعـزام مبلغیـن بصیرتـی بـه 
مسـاجد، برگـزاری همایـش بررسـی سـناریوهای آمریـکا 
در توسـعه نفـوذ پـس از توافـق ، اجتمـاع بـزرگ مردمـی در 
پاسداشـت حماسـه ملـی ۹دی بـا شـعار خـط حضـور سـد 
نفـوذ در شـامگاه چهارشـنبه ۹دی در مسـجد امـام حسـین 
)ع( و فضاسـازی سـطح شهرسـتان بـا اسـتفاده از  بنر، پوسـتر 
و پارچه نویسـی در اهمیـت روز ۹ دی و بصیـرت انجـام خواهد 
شـد. ابوالفضلـی خاطرنشـان کـرد: برگـزاری همایـش بزرگ 
پیشکسـوتان جهـاد و شـهادت ، همایـش بسـیجیان بخـش 
زبرخـان ،برگـزاری دو یـادواره شـهدا در حصـار و چنـاران 
زبرخـان ، پاسداشـت شـهدای فتنـه سـال 88 و قیـام مردمـی 
۹ دی ، برگـزاری مسـابقات فرهنگـی و کارگاه آموزشـی های 
هنـری ، برگزاری سـه نمایشـگاه پوسـتر ۹دی ، برگـزاری جام 
والیبـال ۹دی و افتتـاح جشـنواره مردمـی فیلم عمـار با حضور 
دکتـر محمدصادق کوشـکی و حاج عظیـم ابراهیم پـور در روز 
جمعـه ۱۱دی ماه سـاعت ۱7:۳۰در فرهنگسـرای سـیمرغ  از 

دیگـر برنامه هـای ایـن سـتاد مردمـی می باشـد.

نباید نام مشهد مترادف
 با هتل های 5 ستاره و مراکز تفریحی باشد

وحید  جلیلی در مراسم تجلیل از خادمان افتخاری حریم رضوی 
که در تاالر شهر مشهد برگزار شد، اظهار داشت: با شنیدن نام 
مشهد متأسفانه هتل های پنج ستاره و مراکز تفریحی در ذهن 
تداعی می شود. تمام مناطق مشهد حریم رضوی است و باید در 
هر جای شهر مشهد که پا گذاشته می شود، رایحه رضوی شنیده 
شود که این اتفاق امسال رخ داد. معاون فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه نباید به این یک گام اکتفا 
کنیم، متذکر شد: باید اعتراف کرد که برخی در تاش هستند، 
امام رضا)ع( را به همان محدوده حرم محدود کنند و شهر مشهد 

را به یک شهر توریستی تبدیل کنند.

کاهش 12 درصدی طالق در سبزوار
رئیس اداره ثبت احوال سبزوار با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست 
امسال بیش از 7۱8 مورد طاق در این شهرستان ثبت شده است، 
خاطرنشان کرد : این میزان با توجه به آمارهای سال گذشته 
بیش از ۱۲ درصد کاهش داشته است. ابهری با بیان اینکه آمار 
به دست آمده نسبت به شهرستان های نزدیک سبزوار نسبتاً 
کاهش بسیار خوبی داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه در 
این حوزه دارای وضعیت بهتری در مقایسه با شهرستان های 

دیگر خراسان رضوی هستیم.

جمع آوری 1600 متر مربع تابلوی 
غیرمجاز از سطح معابر مشهد

تابلوهـای تبلیغاتـی غیرمجـاز در شـش معبـر اصلـی در شـهر 
مشـهد و حدفاصـل میـدان ۱۵ خـرداد تـا میـدان فـرودگاه و 
چهـارراه ابوطالـب تـا انتهـای نخریسـی بـه متـراژ یک هـزار و 

۶۰۰ مترمربـع و بـه تعـداد 7۰ تابلـو جمـع آوری شـد. 
طبق مصوبات شـورای اسـامی شـهر عرض تابلوی شناسـایی 
در واحدهـای با ارتفاع ۳ متـر در ابعاد یک متر و ۴۰ سـانتی متر 
اسـت به طوری کـه حـد بـاالی تابلـو از سـطح معبر بیـش از ۴ 
متـر و ۴۰ سـانتی متر نباشـد.همچنین در واحدهای بـا ارتفاع 
بیـش از سـه متر عـرض تابلـوی شناسـایی حداکثر دو متـر و با 
طولـی معـادل معبـر تعیین شـده اسـت درحالی که حـد باالی 

تابلـو از سـطح معبر بیش از شـش متر نباشـد.

باز کردن راه ورود، از اهداف 
تخریب کنندگان شورای نگهبان است

امام جمعه نصرآباد تربت جام گفت: باز کردن راه ورود به قدرت 
سیاسی برای افراد بدون صاحیت و معرفی خود به منزله 
طرفدار مردم را از اهداف تخریب کنندگان نهاد شورای نگهبان و 
تضعیف کردن صاحیت این نهاد در امر نظارت بر انتخابات است. 
حجت االسام اصغر توکلی افزود: دشمنان به بهانه اطاع رسانی 
حادثه ایجاد می کنند و منویات خودشان را باسیاست خبری به 

واقعه تبدیل می کنند.

کشف 23هزار عدد داروی قاچاق
 در چناران

، فرمانـده انتظامـي شهرسـتان چنـاران در گفتگـو بـا نـدای 
چنـاران اظهـار داشـت: در طی یـک عملیات ضربتـي ۲۳ هزار 
و ۳۰۵ عـدد انـواع قـرص، کپسـول، پـودر و سـایر داروهـاي 
غیرمجـاز اعتیـادآور، رژیمـي و محرک هـای توان افـزا کـه 
متهمـان به صـورت قاچـاق اقـدام بـه تهیـه و توزیـع آن 
می کردند، کشـف و در این رابطه 7 نفر دسـتگیر شـد. سرهنگ 
صنعتی خاطرنشـان کرد: پنـج واحد صنفي متخلـف که پروانه 
کسـب نیـز نداشـتند پلمـپ و متهمـان بـا تشـکیل پرونـده به 

دادسـرا معرفـي شـدند.

ادامه یادداشت صفحه یک

محمدجواد سپهری راد - پس از پایان مهلت ثبت نام کاندیداها 
برای دو انتخابات مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان 
رهبری مشخص شد مجموعاً ۹۰۱ نفر برای این دو انتخابات 
نامزد شده اند که از این تعداد 8۵۴  نفر برای کرسی های 
مجلس و ۵7 نفر برای کرسی های مجلس خبرگان اقدام به 

نام نویسی کرده اند.
بات خبرگان همگی مرد هستند و  نتخا ثبت نامی های ا
کوچک ترین فرد ۲8 ساله و مسن ترین داوطلب 8۱ سال 
سن دارد. از 8۵۴ فرد ثبت نامی برای انتخابات مجلس ۱۰8 
نفر زن و 7۴۶ نفر مرد هستند که در رده سنی ۳۰ تا 7۵ سال 

قرار دارند.

تعداد نامزدهای انتخابات مجلس به تفکیک شهرستان 
در جدول ذیل ارائه شده است

تعداد افراد ثبت نامینام شهرستان

۴۴۱ نفرمشهد و کات

۵۶ نفرتربت جام و تایباد

۵۱ نفرنیشابور و فیروزه

۵۰ نفرتربت حیدریه

۴۵ نفرفریمان و سرخس

۳۶ نفرخواف و رشتخوار

۳۴ نفرسبزوار

۳۴ نفرقوچان و فاروج

۳۴ نفرچناران، طرقبه شاندیز و گلبهار

۳۰ نفردرگز

۲۳ نفرکاشمر و بردسکن

۲۰ نفرگناباد و بجستان

بر اساس آخرین داده های موجود، خراسان رضوی دارای 
۱۲ حوزه انتخابیه اصلی و ۶۱ حوزه انتخابیه فرعی است و 
درمجموع ۱8 نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسامی و 
۶ نفر برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از این حوزه ها 
انتخاب می شوند. امیر پورمهدی، سخنگوی ستاد انتخابات 
خراسان رضوی طی هفته جاری اعام کرد از مجموع جمعیت 
شش میلیون و ۱۳۰ هزارنفری استان حدود چهار میلیون و 
۲۶۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات اسفندماه 

خواهند بود.
بر اساس آخرین بررسی های »جوان« تقریبا از تمامی 
طیف های سیاسی فعال در کشور یعنی جریان موسوم 
اصاح طلب، اصولگرا و جریان نزدیک به دولت)موسوم به 
اعتدالیون( افرادی در انتخابات مجلس شورای اسامی 

ثبت نام کرده اند

حوزه انتخابیه مشهد و کالت
 از میان نمایندگان کنونی مشهد آقایان جواد کریمی قدوسی، 
فرمانده سابق سپاه استان، حجت االسام نصرا... پژمان 
فر، محمدحسین حسین زاده بحرینی و سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی اقدام به ثبت نام در انتخابات کرده اند و 
تنها سید هاشم بنی هاشمی از ثبت نام خودداری کرده است.

از دیگر چهره های مطرح شهرستان مشهد می توان به ثبت نام 
جواد آرین منش دبیر حزب موتلفه استان و نماینده پیشین 
مشهد از جناح اصولگرا طیف الریجانی، حسین امینی استاندار 
سابق سیستان و بلوچستان و رئیس بنیاد امید ایرانیان از جناح 
موسوم به اصاح طلب، ابراهیم اصغر زاده از دانشجویان پیرو 
خط امام در جریان تسخیر النه جاسوسی و نماینده دوره 
ششم مجلس از جناح موسوم به اصاح طلب، حسن رسولی 
استاندار سابق و از نزدیکان رئیس جمهور دوره اصاحات از 
جناح موسوم به اصاح طلب، علی سرافراز یزدی نماینده اسبق 
مردم مشهد، علی صالح آبادی نماینده اسبق ، منیره صبوری 
رئیس دفتر حزب کارگزاران در خراسان رضوی از جریان 
اعتدالی، علی اکبر اکبرزاده عضو مجمع روحانیون مبارز استان 
نزدیک به دولت و جریان اصاحات، سید صادق مرکبی معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهردار سابق، علی مولوی حقیقی معاون 

اسبق سیاسی و انتظامی استانداری و رئیس اسبق بنیاد شهید 
استان، مجید خدایی قهرمان کشتی، هادی ذاکری مدیرکل 
سابق آمار استانداری، رضا شیران مشاور وزیر کشور و رئیس 
ستاد انتخاباتی قالیباف، مهدی برادران رئیس فعلی هیئت 
فوتبال استان، محمدرضا محسنی ثانی نماینده فعلی سبزوار 
در مجلس، محمدجواد محبی رئیس شعبه خراسان رضوی 
ندای ایرانیان از جناح موسوم به اصاح طلب،  محمدتقی 
فروتن مدیرکل ارزشیابی و گزینش شهرداری تهران، دکتر 
غامرضا قنبری از جناح موسوم به اصولگرا و هادی طباطبایی 
مدیرکل سابق سیاسی و امور انتخابات استانداری خراسان 

رضوی اشاره کرد.
بر این اساس به نظر می رسد با فرض تائید 
ی  ا ز سوی شور د ا ا فر ین ا می ا یی تما نها
نگهبان، اصغرزاده، رسولی، امینی، صبوری 
و اکبرزاده بیشترین شانس را برای حضور در 
جمع لیست اصاح طلبان داشته باشند که 
موردحمایت طیف نزدیک به دولت نیز هستند 
و از سوی دیگر کریمی، پژمان فر، آرین منش، 
قاضی زاده، بحرینی، طباطبایی و رضا شیران 
بیشترین شانس را برای حضور در لیست نهایی 

اصولگرایان در شهر مشهد دارند.

حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه؛
در این حوزه علی مروی نماینده فعلی و رئیس 
نرژی مجلس، حسین سبحانی  کمیسیون ا
، محمدرضا  نیا نماینده کهنه کار و اصولگرا
دولت آبادی نماینده سابق، سید علی حسینی 
معاون سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و 
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد خوزستان و 
نماینده پیشین متعلق به جریان اصاح طلب 
میانه، محمدرضا سوقندی مدیرکل سابق 
ارشاد خراسان شمالی از جریان اصولگرا، حمید 

گرمابی رئیس دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر، کرمانی 
رئیس سابق شورای شهر و حسین وظیفه دوست رئیس سابق 
دانشگاه آزاد نیشابور ازجمله افراد ثبت نام کننده در این حوزه 
هستند. نکته جالب آنکه حسین مظفری که یکی از رقبای 
اصلی در انتخابات این شهرستان است طی چند ماه گذشته 
با حمایت علی مروی)نماینده فعلی شهرستان( به عنوان 
فرماندار معرفی شد و عمًا امکان شرکت در انتخابات را به 
دلیل وعده ای که مبنی بر ادامه کار و عدم استعفا داده بود 

از دست داد.

حوزه انتخابیه سبزوار و جوین؛
در این حوزه نیز به دلیل وجود تعدادی از نامزدهای قدر شرایط 
قدری پیچیده و غیرقابل پیش بینی است، محمدرضا راه چمنی 
نماینده چهار دوره مجلس و نزدیک به طیف اصاحات، 

علی بروغنی نماینده سابق این شهر، رمضانعلی سبحانی فر 
نماینده فعلی، علی اصغر عنابستانی استاندار دولت احمدی 
نژاد و مشاور فعلی شهردار مشهد از طیف جریان موسوم به 
اصولگرایان، جواد علی کردی عضو شورای شهر، حسین 
مقصودی شهردار سابق، علی اصغر آبساالن و غامرضا امینی 
از چهره های دانشگاهی شهرستان، سیدآبادی نماینده سابق 
و محمدعلی ساالری ازجمله ثبت نام کنندگان مطرح در این 

دور از انتخابات هستند.
انتخابات در شهرستان سبزوار با توجه به وجود طیف سنتی 

اصاح طلب و اصولگرایان قوی بسیار حساس خواهد بود.

حوزه انتخابیه کاشمر
پیش ازاین خباز به عنوان مهم ترین گزینه برای 
انتخابات مجلس شورای اسامی از این شهرستان 
مطرح بود اما با گرفتن سمت استانداری از سوی 
خباز این گزینه اصلی متعلق به جریان اصاحات 
از گردونه رقابت در انتخابات این شهر کنار رفت. 
رقبای مطرح در این شهرستان عبارت اند از 
محمد اسماعیل نیا، نماینده فعلی و مدیرکل 
سابق جهاد کشاورزی استان، احمد بولکیان 
نماینده دوره های سابق، بهروز بنیادی پزشک، 
رضا جالی معاون سابق وزارت اقتصاد، محمد 
خزاعی مدیر سابق آموزش وپرورش شهرستان 
و علی شبیری مدیر سابق آموزش وپرورش 

شهرستان.

حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه 
والت

در این شهرستان رقبای مطرح عبارت اند از یاری، 
شهردار اسبق، انصاری رئیس مستعفی شورای 
شهر، باستانی استاد دانشگاه امیرکبیر، خسروی 
نماینده فعلی، دانش شهردار سابق، قهرمان 
رشید معاون اسبق سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی، زنگنه مدیرکل سابق سازمان جوانان استان تهران، 
مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، 

شهباز دادستان تایباد و عابدین پور نماینده مجلس ششم.
حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار

غام حیدر ابراهیم بای سامی نماینده مردم این حوزه در 
دوره های پنجم و ششم مجلس و مشاور رئیس جمهور در 
امور گردشگری، علیرضا ارژنگ امام جمعه سرخس، محسن 
امیر کالی فرماندار سابق کاشمر، حبیب ا... حبیبی نماینده 
پیشین ، علی محمد دوست مدیرکل سابق امنیتی استان و 
نگهبان سامی نماینده فعلی  مهم ترین نامزدهای این دوره 

مجلس در این شهرستان هستند.

تربت جام و تایباد

احمدی رئیس دو دوره شورای شهر تربت جام، اسدا...ی 
نماینده فعلی این شهرستان، حسن جامی االحمدی فرزند 
امام جمعه اهل سنت تربت جام، احمد خاص احمدی نماینده 
سابق،  جلیل رحیمی رئیس دانشگاه آزاد کابل، جلیل شیخ 
احمدی فرزند امام جمعه اهل سنت باخرز و حیدر علی یوسف 
زاده امام جمعه خوشاب نامزدهای مطرح در این شهرستان 

محسوب می شوند.

حوزه انتخابیه قوچان و فاروج
رضا حسن پور فرماندار اسبق زنجان و معاون اسبق استانداری 
سمنان، محمدباقر ذاکری نماینده سابق، عباسعلی رستمی 
نماینده سابق و هادی شوشتری نماینده فعلی مهم ترین 

رقبای در این حوزه انتخابیه محسوب می شوند.

حوزه انتخابیه فریمان و سرخس
عزیز بهزادی فرماندار اسبق ، سید حسن حسینی نماینده 
دوره هفتم و هشتم مردم فریمان در مجلس، علی رضا داروغه 
مدیرکل اسبق دفتر روستایی استانداری، احمد سجادی 
نماینده فعلی، سید احسان قاضی زاده هاشمی مدیرکل 
سابق مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و  ارشاد، سید حسین 
قاضی زاده هاشمی نماینده اسبق مردم فریمان و سید علی 
مدنی رئیس اسبق آموزش وپرورش شهرستان رقبای اصلی 

در این شهر محسوب می شوند.

حوزه انتخابیه چناران و طرقبه شاندیز؛
نتظامی  محمدرضا حیدری مدیرکل اسبق سیاسی و ا
استانداری،  قاسم تقی زاده خامسی معاون خدمات شهری و 
فنی  و عمران شهرداری تهران، محمد دهقان نماینده فعلی و 

احمد مرادی نماینده سابق رقبای اصلی هستند
حوزه انتخابیه گناباد و بجستان؛

حمید بنایی شهردار سابق گناباد و مدیرعامل شرکت عمران 
شهر جدید گلبهار، محمد ذبیحی باسابقه ریاست تربیت 
مدرس قم و قائم مقامی دانشگاه قم و عضویت هیئت علمی 
دانشگاه، محمد رجایی نماینده فعلی مردم، محمد صفایی 
فرماندار سابق، رضا نقره معاون سابق نیروی انسانی شرکت 
ایمیدرو و سید جال هاشمی فرماندار سابق شهرستان های 
طبس، نیشابور، قوچان و خواف در این شهرستان جزو رقبای 

اصلی به حساب می آیند.

حوزه انتخابیه درگز؛
اسفندیار جایری فرماندار سابق نیشابور و درگز، افشین 
داوری مدیرکل سابق تربیت بدنی استان، محمدعلی دالور 
نماینده سابق، حسن رزمیان نماینده دوره هفتم شهرستان، 
حسین محمد زاده نماینده فعلی و رسول مهرپرور نماینده 

دوره ششم رقبای مطرح در این حوزه انتخابیه هستند.
این گزارش بر اساس آخرین اخبار واصله تهیه شده و تاش شده 
تمامی جریان های سیاسی را در بر بگیرد، بااین وجود ممکن 
است افراد مطرحی سهواً در این لیست ذکر نشده باشند. 
همچنین امکان جابه جایی حوزه انتخابیه افراد نیز وجود دارد.

اما نکته پایانی،
واقعیت آن است که در این دوره انتخابات تعداد نامزدهای مجلس 
شورای اسامی به شکل بی سابقه ای افزایش یافته بر این اساس 
رئیس شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری که دو نهاد 
بسیار مهم در جمهوری اسامی محسوب می شوند نسبت به این 
موضوع اظهار دغدغه کرده اند، به نظر می رسد جریانی در تاش 
است باوجودآنکه از رد صاحیت تعدادی از کاندیداها از قبل 
مطمئن بوده باهدف تحمیل هزینه به نظام و برهم زدن تمرکز 
گروه بررسی کننده در شورای نگهیان و هیئت های نظارت اقدام 
به ثبت نام فله ای کرده است. بر شورای نگهبان و سایر نهادهای 
متولی و متصدی امر انتخابات است بدون در نظر داشتن باند و 
جناح سیاسی بر روی اسم افرادی که در امتحان های گذشته 
مردود شده اند بدون قبول هرگونه فشار سیاسی خط بکشد، 
همان گونه که رهبر معظم انقاب بارها تأکید کرده اند فتنه 
خط رمز نظام است، از شورای نگهبان به عنوان نگهبان و پاسدار 
حقیقی قانون اساسی باید خواست نسبت به این موضوع توجه 
ویژه مبذول کند و هر فردی که در جریان فتنه متصدی بوده و 

بر آتش آن دمیده است را رد صاحیت کند.

»جوان« گزارش می دهد

آخرین آرایش سیاسی ثبت نامی های انتخابات مجلس در خراسان رضوی

... و گفت حکومت ایران مشروعیت ندارد و همه مذاکرات، هیچ است، حتی زمانی که 
به ماه های آخر ســال 88 رسیدیم وزیر دفاع آلمان حرف آخر را زد و گفت نظر ما این 
اســت که تا مردم در خیابان ها هستند از طریق وضع تحریم ها معیشت آن ها را دچار 

مشکل کرده و کار نظام را تمام کنیم.

 عده ای از آقازاده ها به خارج از کشور کد می دادند که ایران را تحریم کنید
وی ادامه داد: هم زمان نیز شــاهد رفت وآمد برخی آقازاده ها بودیم و عده ای از آن ها 
در هتل های لندن با سناتورهای آمریکایی و انگلیسی مذاکره می کردند و می گفتند 
باید ایران را تحریم کنید زیرا ایران فقط با تحریم، در مقابل جریانات رنگی سر تعظیم 
فرومی آورد. بذرپاش با اشاره به اینکه آیا انسان می تواند تا این اندازه درصحنه سیاسی 
نامرد باشــد گفت: آن ها تاش می کردند تا به معیشــت مردم فشار وارد شود تا خود 
درصحنه سیاسی برنده بازی باشند.بذرپاش بابیان اینکه برخی ها هم اکنون موضوع 
تشــریح تحریم ها به کاغذ پاره را بیان می کنند، ادامه داد: آقای احمدی نژاد سال 8۵ 
گفت، تحریم ها کاغذ پاره است اما برخی تحریم ها در سال۹۰ وضع شد اما چون برخی 
افراد به صاحشان نیست که بگویند فتنه ای که دوستانشان در کشور رقم زدند، چه 
ظلم بزرگی را به مردم کرد می گویند وضع تحریم ها به خاطر این بوده که احمدی نژاد 
تحریم ها را کاغذ پاره می دانسته است.بذرپاش با اشاره به اینکه پرونده هسته ای ایران 
در دوران اصاحات غیرعادی و اولین قطعنامه در ســال ۱۳8۲ علیه ایران صادر شد، 
گفت: ما همیشه از عملکرد هســته ای ایران دفاع کرده و دفاع می کنیم زیرا تصمیم 
نظام اســت اما هم اکنون انتقادات فراوانی به برجام وارد اســت و یکی از این انتقادها 
این است که داور طرف ما، آژانس است اما برای طرف مقابل هیچ داوری وجود ندارد.

 قانون ویزا که مجلس آمریکا تصویب کرد نقض صریح برجام است
عضـو هیئت رئیسـه مجلـس افـزود: همیـن قانـون ویزایـی کـه آمریکا وضـع کرده 
اسـت، رسـماً نقـض صریـح برجام اسـت و ایـن قانون هـا حاال حاالهـا ادامـه خواهد 

داشـت.
وی بـا تأکیـد بر اینکه حق نداریم تاریخ شـفاهی را اشـتباه جلـوه داده و آن را به دروغ 
بیـان کنیـم، گفـت: مـردم در ۹ دی، ظلم هـا را بخشـیدند امـا فرامـوش نکردنـد، 
همان گونـه که مـا اختـاف ۲۵۰ هزار رأی آقـای روحانـی را پذیرفتیـم، توقع مردم 

هـم این بـود کـه آن ۲۴ میلیـون رأی هـم پذیرفته می شـد.
بذرپـاش اظهـار کـرد: رئیس جمهـور قبـل، رئیس جمهـور همـه مـردم بـود و 
رئیس جمهـور فعلـی هـم رئیس جمهور همه مـردم ایران اسـت و غیرازاین، شـدنی 
نیسـت که کشـور اداره شـود، اگر قـرار بـود نظـام در موضوعاتی همچون سـردادن 
شـعار »نـه غزه، نـه لبنان جانم فـدای ایـران« کوتاه می آمـد، هم اکنـون داعش کف 

دانشـگاه فردوسـی مشـهد بود.
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس با بیـان اینکـه اگـر می گوییم عملکـرد دولت 
قبل اشـتباه بـوده، باید روش درسـت را اجرا کنیـم، افزود: دیپلماسـی برای همه 
ما مهم اسـت امـا دیپلماسـی مکتبی ما از مسـیر عکس یـادگاری با سـران غربی 
نمی گـذرد بلکـه از مسـیر عکـس یـادگاری گرفتـن با شـهید احمدی روشـن ها 

می گـذرد.
قابـل ذکـر اسـت در این جشـن کـه بـه همـت بسـیج دانشـجویی برگزارشـده بود، 
قاسـم رفیعا شـاعر »بچه محله امـام رضا)ع(« به شـعرخوانی طنز پرداخت و شـعری 
را بـا مضامیـن سیاسـی و اسـتفاده از عنـوان جلسـه یعنـی سـاندیس قرائـت کـرد. 
همچنیـن ماشـاا... شـاهمرادی زاده بازیگـر سـینما و تلویزیون به اجرای اسـتندآپ 
کمـدی پرداخت. برگـزاری ایـن برنامـه بازتاب هایی را از سـوی جریـان ضدانقاب 

در شـبکه های اجتماعـی در پـی داشـت.

جریانی در تالش 
است باوجودآنکه 
از رد صالحیت 

تعدادی از 
کاندیداها از قبل 

مطمئن بوده، 
باهدف تحمیل 
هزینه به نظام و 

برهم زدن تمرکز 
گروه بررسی کننده 
در شورای نگهیان 
و هیئت های نظارت 

اقدام به ثبت نام 
فله ای کرده است

ادامه خبر اول - صفحه یک



به گزارش »جوان«، نشست خبری ششمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار خراسان رضوی در ابتکاری جالب در منزل شهید 
علیرضا توسلی)ابوحامد( فرمانده لشکر فاطمیون مدافع حرم 

در مشهد مقدس برگزار شد.
در ابتدای مراسم کلیپی از عملکرد جشنواره عمار پخش گردید و 
پس ازآن علیرضا دلبریان جانباز و راوی دفاع مقدس که به عنوان 
دبیر ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در خراسان رضوی 
معرفی شده است گفت: اقتدار و امنیت امروز جامعه را مرهون 
جلوداری شهدا در دفاع از دین و حریم مسلمانان است و اگر این 
بازدارندگی نبود، امروز داعش به جای چند هزار کیلومتر فاصله، 

در کوچه های شهرهای ما قدم می زد.

وجود شهدا به عنوان قهرمانان معنوی، افتخاری است که 
هر ملتی از آن برخوردار نیست

دبیر ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در خراسان رضوی با 
بیان این که اصوالً دین، قهرمان ساز است، افزود: وجود قهرمانان 
معنوی همچون شهدا افتخاری است که هر ملتی از آن برخوردار 
نیست؛ به عنوان مثال ملت امریکا در حسرت قهرمانانی چون 

شهید کاوه، چمران، همت و باکری هستند.
علیرضا دلبریان با اشاره به نقش آفرینی مردم و روحیه دهی آنان 
به رزمندگان طی جنگ تحمیلی، تصریح کرد: در دفاع مقدس هر 
کس به هر دلیلی امکان حضور در جبهه را نداشت، به هر طریقی 
می توانست به رزمندگان روحیه می داد؛ از نوشتن نامه گرفته تا 
ارسال خوراکی های کوچک یا دعا که این ناشی از رشد روحیه 

مقاومت در جامعه بود.
وی ادامه داد: امروز نیز اگر روحیه حماسه و مقاومت در جامعه از 
بین برود، دشمن در تهاجم فرهنگی و سپس تهاجم نظامی خود 
نه تنها جلوداری نخواهد داشت بلکه مورد استقبال هم قرار خواهد 
گرفت چنان که این زمینه سازی داخلی برای ورود دشمن را در 
عراق)برای ورود امریکا و داعش( و ایران)زمان جنگ تحمیلی( 
شاهد بودیم. دلبریان افزود: آنچه امروز رهبر معظم انقاب از 
آن به عنوان نفوذ یادکرده و هشدار می دهند، همین همکاری 
عده ای در داخل با بیگانگان است. این جانباز دفاع مقدس در 
پایان، مهم ترین رسالت جشنواره عمار را تقویت بصیرت و روحیه 

مقاومت در مردم برشمرد.

پیوستن همسر فرمانده شهید لشکر فاطمیون به پویش 
بافتن جوراب برای رزمندگان مدافع حرم 

در ادامه این نشست خبری، ام البنین حسینی، همسر شهید 
توسلی بابیان اینکه خوشحالم که این جشنواره در این مکان 
برگزار می شود و افتخار دارم که امروز میزبانی این افراد را انجام 

می دهم،  ادامه داد: فرهنگ شهیدپروری را باید از همین جاها 
شروع کنیم چراکه بازنده نگه داشتن یاد شهدا که کمتر از شهادت 
نیست، می توانیم فرهنگ و آرمان عظیم اسامی را پاس بداریم.

وی عنوان کرد: برای پیروی از طرح ننه سکینه، کسی که اولین 
حرکت جوراب بافی را برای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
شروع کرد می خواهیم این حرکت را از مشهد شروع کنیم و برای 
رزمندگان مدافع حرم که در روزهای سرد در سوریه می جنگند، 

جواب ببافیم.
همسر شهید توسلی با اشاره به مقاله ای که این شهید به مناسبت 
هفته وحدت نوشته بود، اشاره کرد و افزود: امروزه جنگ هایی 
در سوریه و لبنان  انجام می شود، این ها همه نشانه ظهور امام 
زمان)عج( است؛ شهدای فاطمیون با جان ودل درراه اسام 
می جنگند، کسانی که با تمام تعلقات دنیایی از این دنیا دل کنده 

و اهداف بلند خدایی را در نظر گرفته اند.

اکران مردمی 70 اثر جشنواره عمار در 24نقطه استان
دبیر اجرایی ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در خراسان 
رضوی نیز در این نشست خبری بابیان اینکه امسال مطابق با سال 
گذشته جشنواره مردمی فیلم عمار با شور و استقبال بیشتری 
آغازشده است، افزود: امسال با برنامه ریزی صورت گرفته بیش 

از 7۰ اثر در ۲۴ نقطه استان اکران خواهد شد.
احسان مینایی گفت: فیلم های این جشنواره در بخش های 
مختلف فتنه 88، اقتصاد مقاومتی، دفاع مقدس، انقاب اسامی 
و...تولیدشده است، ادامه داد: این تولیدات در قالب های فیلم بلند، 
فیلم داستانی، مستند کوتاه و بلند، پویانمایی، لوح نگار، فیلم نامه 
و... به مخاطبان عرضه می شود. وی با اشاره به اینکه امسال نیز 
استان خراسان رضوی به ۵ نقطه مرکزی تقسیم شده است، عنوان 
کرد: شهرستان های مشهد، سبزوار، نیشابور، کاشمر و تربت جام 
مراکز دبیرخانه عمار در سطح استان می باشند و اکران کنندگان 
عزیز می توانند با مراجعه به نزدیک ترین محل، آثار را دریافت 
کنند. مینایی بابیان اینکه محل های اکران مانند سال های 
گذشته مهدکودک ها، محل های کار، جمع های فامیلی، مساجد 
و پایگاه های مقاومت بسیج و... است؛ ادامه داد: با استقرار این 
دبیرخانه ها شاهد اکران آثار در بخش ها و روستاهای دوردست 
استان نیز هستیم. دبیر اجرایی جشنواره فیلم عمار خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه فعالیت های این جشنواره به صورت 
مردمی اداره می شود، خاطرنشان کرد: امسال نیز در روزهای 
۱۵، ۱۶ و ۱7 دی ماه آثار این جشنواره به صورت ویژه در سینما 
قدس مشهد اکران خواهد شد. مینایی راد بابیان این که مجموعه 
فعاالن در جشنواره عمار به صورت خودجوش در اداره امور حضور 
دارند، به تفاوت های جشنواره امسال با سال های گذشته اشاره 
و ابراز کرد: امسال افزون بر اکران فیلم ها، جلسات نقد و بررسی 
با حضور کارگردان ها نیز برگزار می شود. همچنین  کاس های 
آموزشی فیلم نامه نویسی، پژوهش و تدوین برای عاقه مندان 

تشکیل خواهد شد.
این فعال فرهنگی یادآور شد: قله کاری و نقطه عطف فعالیت 
جشنواره عمار، به دلیل تأکید بر حماسه ۹ دی، در دی ماه است 
اما در طی سال و مناسبت های مختلف نیز بسته های اکرانی 

محتوایی از سوی دبیرخانه دائمی ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: جهت تحقق پیوست اقتصادی جشنواره، 
برخی فیلم ها که قابلیت فروش در سطح باال دارند به صورت بلیتی 
اکران می شوند. او در انتها اظهار داشت: عاقه مندان به اکران آثار 
جشنواره می توانند با مراجعه به سایت ammarfilm.ir و یا ارسال 
نام و نام خانوادگی و  استان محل سکونت خود به شماره پیامکی 

۳۰۰۰۱8۰۱ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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 به گزارش »جوان« آیت ا... سیداحمدعلم الهدی، امام جمعه مشهد در مراسم 
تجلیل از خادمان افتخاری حریم رضوی که در تاالر شهر برگزار شد گفت: تمام 
مردم ساکن شهر مشهد خادم امام رضا )ع( هستند و شهر مشهد به دلیل وجود این 
امام تشکیل شده و بر این اساس باید مشهد هویت شهری امام رضایی داشته باشد.

از بین رفتن هویت امام رضایی با مکان های تفریحی و تجاری
وی ادامه داد: دغدغه امروز موضوع آبادی و پارک های آن چنانی و خیابان های 
کذایی نیست، بلکه دغدغه اصلی این است که این شهر امروز هویت امام رضا)ع( 

را از دست می دهد.
آیت ا... علم الهدی اظهار کرد: به فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفتم قرار 
بر این بود که زن های بدحجاب به حرم نزدیک نشوند اما امروز زن های بدحجاب 
در اطراف حرم دیده می شوند وی به من گفت، وقتی هتل چند ستاره در کنار حرم 

ساخته می شود دیگر نمی توان جلوی برخی موضوعات را گرفت.

انتقاد آیت ا... علم الهدی از ساخت وسازهای اطراف حرم و برپایی کنسرت 
موسیقی در مشهد

امام جمعـه مشـهد بیـان کـرد: وقتـی در شـهر مشـهد مکان هـای تفریحـی و 
تجـاری شـکل می گیـرد هویـت امـام رضایـی شـهر از بین مـی رود، چنـد وقت 
قبـل کلیپـی از اطـراف حـرم رضوی بـه مقـام معظـم رهبری نشـان دادنـد و به 
ایشـان گفتند مشـهد به ایـن وضـع درآمـده و کاالهای خارجـی در ایـن بازارها 
عرضـه می شـود که ایشـان بسـیار ناراحـت شـدند. وی تصریـح کرد: امـروز این 

سـاختمان های بلندمرتبـه همچنان در اطراف حرم در حال گسـترش هسـتند و 
بایـد مدیران شـهری مـا تأمل بیشـتری کننـد و هویت امـام رضـا)ع( را نباید در 
شـهر به هـم زد و بایـد از ساخت وسـازهایی کـه قرار اسـت هویت شـهر را خراب 

کنـد، جلوگیـری کرد.

نباید با هر نوع آزادی در مشهد موافقت کرد
نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: مراکز تفریحی حدی دارد و برای تفریحات 
در ایران شهر زیاد است، یعنی در شهر امام رضا)ع( نباید مراکز تفریحی قرار دهیم 
که اینجا یک عده سرمایه گذاری کنند و عده ای هم باالترین عیش و نوش ها را 
داشته باشند، چراکه مشهد ساالنه ۲7 میلیون زائر را میزبانی می کند اگر اینجا 
کانون تفریحات و کنسرت ها شد دیگر هویت امام رضا)ع( به هم می خورد پس 

نباید با هر نوع آزادی در این شهر موافقت شود. آیت ا... علم الهدی تصریح کرد: امام 
رضا)ع(، محور و صاحب اصلی این شهر است و امروز تمامی شهروندان این شهر 
نیز در حکم خادم آن امام همام هستند، امروز هویت شهر مشهد نیز باید بر مبنای 
وجود اقدس آن امام همام تشکیل شود زیرا این شهر هویت خود را از وجود امام 

رضا)ع( دریافت می کند.

نباید در سایه اشاعه مسائل عمرانی هویت شهر امام رضا زیر سؤال برود
امام جمعه مشهد گفت: نباید در سایه اشاعه مسائل عمرانی هویت شهر امام 
رضا)ع( زیر سؤال برود، امروز شاهد ساخت وساز هتل های چند ستاره در اطراف 
حرم رضوی هستیم که تبعات خاص خود را به دنبال دارد. اگر بارها عنوان می شود 
که این شهر محل برگزاری کنسرت نیست به دلیل همین هویت امام رضایی آن 
است. آیت ا... علم الهدی عنوان کرد: همچنان شاهد روند توسعه ساختمان های 
بلندمرتبه در اطراف حرم منور رضوی هستیم و این مسائل هویت شهر امام رضا)ع( 
را تحت الشعاع خود قرار می دهد و مدیریت شهری مشهد باید برای این مسئله 

تدبیری جدی داشته باشد.

در مشهد پذیرایی فرهنگی از هر پذیرایی الزم تر است
آیت ا... علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که خدمات 
فرهنگی در مشهد باید نقطه اولویت همه خدمات باشد، اظهار کرد: در کنار همه 
پذیرایی های مادی، پذیرایی فرهنگی از هر پذیرایی الزم تر است. وی ادامه داد: 

پذیرایی فرهنگی باید متناسب با بیداری سازی اسامی باشد.

تذکر 196 نماینده مجلس
 به رئیس جمهور درباره »مشهد2017«

پـس از پیگیری هـای حجت االسـام پژمـان فـر نماینـده 
مـردم مشـهد، ۱۹۶ نماینـده مجلـس بـا امضـای نامـه ای بـه 
رئیس جمهـور دربـاره تغییـر محـل اجـاس وزرای فرهنـگ 
کشـورهای اسـامی به رئیس جمهور تذکر دادند. در بخشـی از 
این نامه آمده اسـت: » نمایندگان مجلس شـورای اسـامی بنا 
بـر وظیفـه نظارتی خود در تذکـری کتبی خواهان رسـیدگی و 
پیگیـری ویژه جنابعالـی در این زمینه شـدند و از حضرت عالی 
تقاضـا می گـردد بـا ورود مسـتقیم بـه ایـن قضیـه و پذیرفتـن 
مسـئولیت شـورای عالـی ملـی مشـهد ۲۰۱7 و تفویـض امور 
بـه اسـتاندار محترم خراسـان رضوی )مشـابه آنچـه در ۲۰۰۶ 
اصفهـان صـورت پذیرفت( نسـبت بـه اعـاده حیثیـت و حفظ 
شـئون حاکمیـت نظـام جمهـوری اسـامی ایـران و پایتخت 
معنـوی مشـهدالرضا )ع(، تمـام تـاش خـود را به کارگیرند.«

زنگ وحدت در خواف نواخته شد
بـه مناسـبت هفتـه وحـدت بـا حضـور علمـاي اهـل تشـیع و 
تسـنن و مسـئولین ادارات و نهادهای شهرسـتان خـواف زنگ 
وحدت در دبیرسـتان نمونـه پیامبراعظم)ص( نواخته شـد. در 
ایـن مراسـم حجت االسـام جوانشـیري رئیـس اداره تبلیغات 
اسـامي شهرسـتان بـا تبریک هفتـه وحـدت و میـاد پیامبر 
اعظـم)ص( و امام صـادق)ع( به هدف مشـترک همـه ی ادیان 
و مذاهـب اشـاره کـرد و گفت: کسـي کـه محصـور در تعصبات 
باشـد نمی توانـد از وحـدت صحبت کنـد و باید ازلحـاظ فکري 
رشـد کند تا وحـدت را درک کند و عنوان هایی همچون شـیعه 
و سـني نبایـد مـا را از هـدف اصلی مـان کـه همانـا رسـیدن به 
قـرب الهـي اسـت دور کنـد. وي افـزود: چه شـیعه و چه سـني 
بایـد تـاش کـرده تـا جامعـه ای سراسـر مهـر ایجـاد کـرده و 
دشـمنان را نـاکام کننـد زیـرا دشـمنان بـراي نفـوذ بـر طبـل 

اختـاف می کوبنـد.

مفتی اعظم سوریه: حرمتی که اهل سنت 
در ایران دارند، ما در مدینه و مکه نداریم

»شیخ احمد بدرالدین حسون« مفتی اعظم سوریه و از حامیان 
جبهه مقاومت که در مشهد سخن می گفت وحدت بین شیعه و 
سنی در ایران را امیدوارکننده دانست و افزود: باید ایده جدیدی 
برای فرزندان خود طراحی کنیم تا در موضع اقتدا به رسول اکرم 
)ص( همگی اهل سنت و ازنظر حب اهل بیت همگی شیعه باشیم. 
وی اظهار کرد: حرمت و منزلتی که برادران اهل سنت در ایران 
دارند ما شیوخ در مدینه و مکه نداریم به طوری که به ما اجازه 
تدریس در مسجدالنبی و مسجدالحرام نمی دهند زیرا آل سعود 
تنها خود را مسلمان واقعی می داند. مفتی اعظم سوریه با اشاره به 
گستره عظیم بیداری ناشی از انقاب اسامی در جهان گفت: امام 
خمینی )ره( انقاب اسامی را متعلق به همه مستضعفان جهان 
دانستند لذا همه انسان های مستضعف در دنیا و کشورهای غیر 

اسامی زیر پرچم انقاب اسامی قرار می گیرند.

افتتاح اولین زائرسرای
 ارزان قیمت استانی در مشهد

مراسـم افتتاحیه زائرسـرای ارزان قیمت اسـتان قزوین، ششم 
دی مـاه در جوار حـرم رضـوی برگزار شـد. آیت ا... سـید احمد 
علم الهـدی، رئیـس هیئت مدیـره بنیـاد زائـر امام رضـا)ع( در 
این مراسـم با اشـاره به اینکـه زائرسـرای ارزان قیمت »فدک« 
اولیـن زائرسـرای ارزان قیمـت اسـتانی اسـت که در مشـهد به 
بهره بـرداری می رسـد، اظهـار کـرد: بنیـاد زائـر در راسـتای 
توجـه بـه فرمایشـات رهبـر معظـم انقـاب در جهـت احداث 
زائرسـراهای ارزان قیمـت، تشـکیل شـد کـه در ابتدا قـرار بود 
ایـن بنیاد ۳۰ هـزار تخت زائرسـرای ارزان قیمت احـداث کند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـهردار مشـهد طـرح اهـدای زمیـن 
و پروانـه رایـگان بـه اسـتان ها بـرای احـداث زائرسـراهای 
ارزان قیمـت را مطـرح کـرد کـه در همیـن راسـتا به جـز سـه 
اسـتان، زمیـن همـه اسـتان های کشـور اختصاص داده شـده 
اسـت، ادامه داد: امتیاز زائرسـرای اسـتان قزویـن »فدک« این 
اسـت کـه به عنـوان اولیـن زائرسـرای ارزان قیمت اسـتانی در 
مشـهد افتتاح می شـود. آیـت ا... علم الهدی با اشـاره به دیداری 
که بـا رهبـر معظم انقـاب داشـته اند، عنـوان کـرد: زمانی که 
رهبـری در بیمارسـتان بودنـد مـن خدمـت ایشـان رسـیدم و 
خبـر انعقاد قـرارداد احداث زائرسـراهای اسـتانی را به ایشـان 
دادم کـه لبخنـد ملیحـی بر لبان ایشـان نشسـت کـه حاکی از 

رضایتشـان از ایـن کار بـود.

زمان بندی مراجعه سپرده گذاران 
»میزان« اعالم شد

طبـق اطاعیـه بانـک صـادرات ایـران ، واریـز وجـوه سـپرده 
حـدود ۴۴ هزار نفر از سـپرده گذاران موسسـه در حـال تصفیه 
میـزان از روز ۶ دی ماه آغاز شـد.  در این اطاعیه آمده اسـت: با 
تـاش بی وقفه همـه متصدیان، بخـش دیگـری از دارایی های 
ثابـت و جـاری )اعتبـاری( تعاونی توسـط هیئت هـای محترم 
کارشناسـان امـاک و مالی اعتبـاری ارزیابی و آمـاده انتقال به 
بانـک شـد و درنتیجه امـکان پرداخت سـپرده حـدود ۴۴ هزار 
نفـر از سـپرده گذاران محتـرم کـه تا مبلـغ ۲۰۰ میلیـون ریال 
سـپرده دارنـد و همچنیـن پرداخـت سـپرده های مشـترک و 

حقوقـی تـا مبلـغ ۲۰۰ میلیون ریال فراهم شـده اسـت. 
در ادامـه اطاعیـه آمده اسـت: با عنایت بـه تدابیر اتخاذشـده، 
ارزیابـی دارایی هـا بـا جدیـت در دسـتور کار قـرار داشـته و ان 
شـاء ا... همچنـان که قبـًا اعام شـد بافاصلـه پـس از انتقال 
دارایی هـا، سـپرده سـایر سـپرده گذاران نیـز تعییـن تکلیـف 
خواهـد شـد. بدیهـی اسـت هـر چـه سـرعت ارزیابـی و انتقال 
دارایی ها توسـط کارشناسـان و هیئـت محترم تصفیه بیشـتر 
باشـد پرداخت هـا بـدون وقفـه در بانک صـادرات ایـران انجام 
خواهـد شـد بنابرایـن ازآنجاکـه سـپرده های تـا مبلـغ ۲۰۰ 
میلیـون ریال از امروز یک شـنبه مـورخ ۶ دی مـاه ۱۳۹۴واریز 
می شـود« . مطابـق ایـن اطاعیه آن دسـته از سـپرده گذارانی 
که شـماره سـمت راسـت کد ملی آنان صفر می باشـد در روز ۶ 
دی ، شـماره یک در روز 7 دی ، شـماره دو در روز ۹دی، شـماره 
سـه در روز ۱۰ دی، شـماره چهار در روز ۱۲ دی، شماره پنج در 
روز ۱۳ دی، شـماره شـش در روز ۱۴دی، شـماره هفت در روز 
۱۵ دی، شماره هشـت در روز ۱۶ دی و شماره نه در روز ۱7دی 

بایسـتی بـه همراه مـدارک خـود مراجعـه نمایند.
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روایت امام جمعه مشهد از ناراحتی رهبر معظم انقالب درباره وضعیت اطراف حرم

اکران مردمی 70 اثر جشنواره عمار در 24نقطه استان

آغاز ششمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار خراسان رضوی از منزل شهید مدافع حرم

...تقسـیماتی که خارجی هـا از مردم می کننـد، اغلب خاف واقع و دروغ اسـت. 
عّده ای »راسـت«، عّده ای »چپ«، عّده ای »سـنتی«، عـّده ای »مدرن«... این ها 
همـه اش حرف هـای بی ربـط و مزخرفـی اسـت کـه خارجی هـا القـا می کنند. 
البتـه یـک عـّده آدم های سـاده هـم در داخل، بدشـان نمی آیـد کـه بگویند ما 
جـزو فان دسـته هسـتیم! خیـال می کنند کـه این یـک افتخار اسـت. نـه آقا! 
جـزو ملـت ایـران باشـید. جزو تـوده انقابـی مـردم باشـید. جزو ایـن جماعت 
و ملـت دین بـاور باشـید. اسـم های چـپ و راسـت و قدیـم و جدیـد و امثـال 
این ها، افسـانه اسـت. این هـا واقعیـت ندارد. بـه دلیل این کـه هیچ کـدام از این 
گروه هایـی هـم کـه آن ها ذکـر می کننـد، هیـچ تفّکـر مدّونـی ارائـه نکرده اند. 
دسـته بندی گروه هـا بـا ارائـه تفّکـِر مـدّون امکان پذیـر می شـود. در شـرایط 
فعلـی، گروه هـای موجـود چه تفّکـر مدّونی دارنـد که اّدعا شـود این بـا آن، این 
تفاوت را دارد! که این مدرن اسـت، این نمی دانم چپ اسـت، این راسـت اسـت! 
این هـا حرف هـای بی معنی اسـت. حرف هـای بی ربطی اسـت کـه خارجی ها و 

تبلیغـات بیگانـه، عنـوان می کنند…
رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان و پرسنل ارتش 28 فروردین 1375

در نهـم دی مـاه ۵7 تربـت حیدریـه حماسـه 
آفرینانـی داشـت کـه توانسـتند بـا محوریـت 
روحانیـت در بـه زیـر کشـیدن مجسـمه شـاه 
خائـن  ۴۳ روز زودتـر از دیگـر شـهرهای کشـور 
افتخـار آفرینـی کنند، مـردم والیی و خط شـکن 
تربـت حیدریـه در نهم دی مـاه ۵7 علیه حکومت 
منحـوس پهلـوی قیـام و آن را سـرنگون کردنـد.

نهـم دی مـاه ۵7، آغازگـر انقـاب اسـامی از 
شهرسـتان تربـت حیدریـه بـود کـه بـا تقدیم ۹ 
شـهید در ایـن روز آغـاز شـد و این خون ها سـبب 
شـد مـردم دلیـر و والیـی تربـت حیدریـه بیـش 
از پیـش عـزم خـود را بـرای برانـدازی حکومـت 

پهلـوی جمـع کننـد.
در ایـن روز مـردم شهرسـتان بـه سـمت میدان 
مجسـمه کـه بعـد از انقـاب اسـامی بـه نـام 
میدان شـهدا تغییـر کرد حرکت کـرده و با اینکه 

تدابیـر شـدید امنیتـی از طـرف حکومـت شـاه 
تشـکیل شـده بـود ولـی در برابـر غیـرت و عـزم 
مـردم تربـت حیدریـه نتوانسـت دوام بیـاورد 
و بعـد از اینکـه ۹ نفـر از مبـارزان بـه شـهادت 
رسـیدند، مـردم بـا حرکتـی عظیـم خـود را بـه 
میـدان رسـاندند تـا نمـاد ظلـم و فسـاد را برای 
همیشـه از انظـار عمومـی محـو و نابـود کننـد 
کـه بعـد از درگیری هـای فـراوان بیـن مـردم و 
نیروهـای امنیتـی و زخمـی شـدن چنـد تـن از 
مـردم، باالخره ایـن اسـتقامت و پایـداری مردم 
بود کـه توانسـت نیروهـای امنیتـی را مجبور به 
عقب نشـینی کنـد تـا بتواننـد مجسـمه ننگین 
شـاه خائـن را از بـاالی جایـگاه ویـژه اش بـه زیر 
بکشـند و با صدای ا... اکبر، خمینی رهبر جشـن 
پیروزی انقاب اسـامی را در این گوشـه از ایران 

اسـامی برپـا کننـد.

9 دی 57 ؛ پیروزی انقالب در تربت حیدریهاین ها حرف های بی معنی است!
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امکان حمل خودرو با قطار
 در مسیر کرج-مشهد فراهم شد

به منظور افزایش خدمات رساني به هم وطنان گرامي، خدمات 
حمل خودرو در مسیر قطار رجا کرج- مشهد راه اندازي شده 
است. روابط عمومي شرکت حمل ونقل ریلي رجا اعام کرد: این 
خدمات از اواخر آذر هر ۴روز یک بار ارائه می شود و هزینه حمل 
آن یک میلیون و ۳۹۰ هزار ریال است که در صورت استقبال به 
سرویس های آن اضافه مي شود. شرکت حمل ونقل ریلي رجا 
به عنوان تنها شرکت ارائه دهنده سرویس حمل خودرو با قطار 
در کشور، عاوه بر مسیرهاي یادشده در ۱۴محور تهران-مشهد، 
تهران-تبریز، تبریز-مشهد، تهران-شیراز، شیراز-مشهد، 
تهران-بندرعباس، اصفهان-بندرعباس، بندرعباس-مشهد، 
تهران-یزد، یزد-مشهد، تهران-زاهدان، تهران-کرمان، 
کرمان-مشهد و تهران-اهواز نیز به هم وطنان گرامي خدمات 

ارائه مي کند.

اجازه ندهیم حوادث 
سال۸۸ تکرار شود

حجت االسام محمدتقی دلیری پور در خطبه های این هفته 
نماز جمعه جوین با اشاره به انتخابات پیش رو و اهمیت آن گفت: 
تک تک افراد جامعه به یک اندازه در تعیین سرنوشت کشور 
خود مؤثر هستند و نباید نسبت به این مسئله بی تفاوت باشند. 
خطیب جمعه شهر جوین بیان داشت: مردم در نهم دی ماه سال 
88 با حضور پرشور خود به دشمنان نظام و انقاب ثابت کردند که 
همیشه پشتیبان نظام و رهبری هستند. حجت االسام دلیری پور 
با اشاره به اینکه مردم در این روز یک توطئه بزرگ را خنثی کردند، 
یادآور شد: امروز باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم حوادث سال 88 
تکرار شود. وی گفت:امروز مراقب باشیم به افرادی که در جریان 
فتنه 88 از ملت جدا شدند و در مقابل مردم ایستادند رأی ندهیم.

»فیروزه« و »عقیق« بیشترین محصول 
صادراتی استان رضوی در حوزه 

سنگهای قیمتی  
معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت: سنگ های »فیروزه« و »عقیق« بیشترین 
محصول صادراتی خراسان رضوی در حوزه سنگهای قیمتی 
است.  محمد حسین مطیع اظهار داشت: برخی هنرهای دستی 
خراسان رضوی مثل مقرنس، کاشی هفت رنگ و آینه کاری در 
این استان در حال نابودی است. وی با اشاره به وضعیت صادرات 
صنایع دستی در خراسان رضوی افزود: در حوزه صادرات صنایع 
دستی آمار دقیقی در دست نیست چرا که بخش عمده ای از 
صنایع دستی همچون سنگ ها و زیورآالت قیمتی به صورت 
چمدانی جابه جا می شود. وی محصوالت صادراتی را شامل 
صنایع دستی چرمی، چوبی، بافته های داری و غیرداری مثل 
گلیم، شوماک و نمد، محصوالت نساجی، سفال و سرامیک، 
آبگینه، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و زیورآالت سنتی 

برشمرد.
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روی خط

در پـی آزمایـش DNA و نمونه بـرداری از پیکـر مطهـر شـهیدی کـه در عملیـات خیبر به 
شـهادت رسـید و بـا عنوان شـهید گمنـام در پـادگان شـهید کاوه سـپاه امام رضـا)ع( به 
خـاک سـپرده شـده بـود، بعـد از مطابقت بـا نمونه خـون پـدر و مادر شـهید هویـت این 
پیکـر مطهـر شناسـایی شـد. ایـن شـهید گرانقدر، پاسـدار شـهید »سـعید حیـدری« از 
رزمنـدگان مشـهدی بـود که پس از ۳۲ سـال شناسـایی شـده اسـت. پیکر پـاک و مطهر 
ایـن شـهید هنرمنـد در تاریـخ دوم آذرمـاه سـال ۱۳8۵ دفن شـده بـود. قابل ذکر اسـت 
بـا حضـور خانواده معظـم این شـهید و تنی چنـد از مسـئوالن در روز دوشـنبه هفتم دی 

مـاه سـنگ مطهـر مـزار این شـهید تعویض شـد. 

به گزارش »جوان« به نقل از تسنیم، جدیدترین جلسه 
تفسیر قرآن کریم آیت ا... دکتر روح ا... قرهی استاد 
اخاق و مدیر حوزه علمیه امام مهدی )عج( تهران به آیه 
۳7  سوره بقره اختصاص داشت. در بخش انتهایی این 
جلسه این عالِم دینی به بیان نکاتی مهم پیرامون فتنه 
های آینده پرداخت که گزیده ای از آن در ادامه می آید:
...اوالً ما در دورانی هستیم که دوران امامت حضرت 
حجت)عج( است اّما در پرده غیبت است کسی نمی تواند 
بگوید امامت نیست، ثانیاً اتفاقاتی رخ خواهد داد من 
سربسته بیان کنم: اتّفاقاتی برای همین نظام مقدس 
و هم جهان تشیع و هم باد اسامی رخ خواهد داد، 
به خصوص در اواخر سال و اردیبهشت آینده که باید 
منتظر باشیم. بعضی هایش مبارک و میمون است و 
بعضی گرفتاری دارد که باید مراقب بود؛ مثل فتنه 88 
که آیت ا... مولوی قندهاری فرمودند: فتنه ای هست 
و فتنه اکبری که اگر مراقب نباشیم بعد از آن بوجود 
می آید، و من سربسته بیان کنم تا بعد نکاتش را بیان کنم 
که بدانید، یکی همین مجلسین است که اگر از دست 
دادیم، اتفاقاتی خواهد افتاد که من اشاره می کنم در 
اردیبهشت اگر مجلسین از دست رفت، فتنه و داعش به 

هم گره می خورد.این فتنه ها هربار با نوع جدیدی می آید، 
این قاعده است. اگر یک بار معاویه برای امیرالمؤمنین)ع(
قرآن به نی کرد، دیگر برای امام حسن)ع( قرآن به نی 
نکرد، برای امام حسن)ع( ورقه سفید داد، و این بار دیگر 
گفت هرچه شما بگویید! خیلی باید مواظب و مراقب 
باشیم، یکی از نشانه های محّبین اهل بیت)علیهم 
السام(  و آخرالزمان این است که شیعه باید بصیر باشد، 
فتنه زیاد است، حضرت هم فرمود: فتنه های زیادی در 
آخرالزمان بوجود می آید، فتن کثیره است عزیز دلم! این 
فتن کثیره گرفتارمان نکند گاهی طوری می شود در 
فتنه اکبر که کسانی که از خّصیصین هم بودند، شاید 
پایشان بلغزد! بگویند: خب حاال اصل، حفظ نظام است 
دیگر حاال زید نشد عمرو! حاال ایشان هم رهبر نباشد 
چه می شود مگر؟ خیلی دقت کنید، من اجماالً دارم 
بیان می کنم تا تفصیلش را آرام آرام بیان کنم، اتفاقاتی 
می افتد که اتفاقاً اتفاقاتش هم اتفاقات سختی خواهد 
بود. این که بیان می کنند امروز خط مقدم ما و مرز ما به 
فلسطین اشغالی چسبیده، می خواهند یک کاری کنند 
اینها را بیاورند بمب و مطالب و... که بعد همین مردم 
که می گویند امنیت هست، آنها بگویند که ببینید هی 

می گویید که بشار بماند حاال بشار نماند چه می شود؟ 
فشار به بشار بیاید، داعش پدر ما را درآورد. هی می گویند 
سید حسن نصرا...، مقاومت،حاال چه می شود؟ مرزمان 
را از آنجا، اینجا بیاوریم. البته من حاال سربسته دارم 
می گویم و می بینم که مثل یک پرده ای که باز می شود 
روی یک میز اگر مراقب نباشیم می بینید که چه اتفاقاتی 
می افتد، آنچه که اعاظممان برای ما ترسیم کردند، اتفاق 
خواهد افتاد، نعوذبا... و نستجیر با...، مراقب باشید مواظب 
باشید، هشیار باشید، این بار مجلسین از جنگ مهم تر 
است، مجلسین از همه چیز مهم تر است، باور کنید 
اتفاقاتی در راه است، باور کنید که بعضی که مع االسف 
بویی از خدایی بردن ندارند، کارهایی می کنند. یقین 
بدانید اخرالزمان است، کسی نمی تواند وقت تعیین کند 
اما عایم نشان می دهد نزدیک است، یقین بدانید که 
۱۴۰۰ در ۱۴۰۰ دیگر باید لحظه شماری کرد. تمام شد، 
االن آذر ۱۳۹۴ است، چه سرعتی هم دارد، سه ماه دیگر 
از این سال مانده، دیگر تمام شد، به قول معروف بعضی 
به مزاح می گویند: از بس دارد به سرعت می گذرد باید 
بگوییم پیشاپیش سال نو را به شما تبریک می گوییم، 
خیلی عجیب است، واقعا می شود؟ همین طور دارد به 
سرعت می گذرد، دیگر نهایتا، معلوم نیست شاید هم 
درهمین ایام بیاید، »انهم یرونه بعیداً و نراه قریبا« ولی 
۱۴۰۰ در ۱۴۰۰ شد دیگر باید لحظه شماری کنیم. آیا ما 
برای ظهور آماده هستیم؟ نشانه های منتظرین این است 
که باید قرآن را حفظ کنند، عرض کردم روزی یک آیه 
هم شده حفظ کنید، خودش برکت می دهد، روزی یک 
آیه حفظ کنید، خیلی مهّم است، من می دانم، بعضی در 
همین چند وقت پیش که من بیان کردم، شروع کردند 
و بعضی حافظ کل قران شدند و بعضی حافظ ده بیست 
جز شدند. توسل به آقا جان، عرض کردم: هرساعت یاد آقا 
جان کنید و حداقل این است که هرساعت دعای سامتی 
بخوانید»فی هذه الّساعة و فی کل ساعة«خدا گواه است 
عزیز دلم! اگر هر ساعت یاد آقا جان بودی، میشودآقا 
جان یاد ما نباشد؟ ایشان که »سجیتکم الکرم« هستند، 
»عادتکم االحسان« هستند. پس اولین خصلت اینکه 
سربازان امام زمان باید حفظ قرآن کنند، تنبل شدی 
و خوابیدی و با موبایل، عمرت را تباه کردی، نمی شود. 
مگر اینکه با آن، قرآن و معارف کار کنی، اّما تمام شد، 
عمر رفت، حاال در روایات بعدی می خوانم انشاا... که یکی 

از نشانه ها این است  که جوانها زود از دنیا می روند و...
»شاهراً سیفی«، می خواهی برگردی؟ به یاد آقا جان 
باش و هر شب با آقا جان حرف بزن، محضر مبارکتان 
عرض کردم: هر شب قبل از خواب، با آقا جان حرف 
بزن، دعای سامتی بخوان، اگر هم اوایل یادت می رود، 
موبایلت را کوک کن و هر وقت نخواندی قضا کن. مثا 
اگر میخواهی یازده بخوابی و سه و چهار بلند شوی، 
قضای این چند ساعت را بخوان، قبل از خواب هم دو 

سه دقیقه با آقا جان حرف بزن.


