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امام جمعه چناران درخطبه های نمازجمعه :

خرید و مصرف تولیدات داخلی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود
نمازجمعه
باقری

ایشان زاده ،عابد خراســانی  /پیکر مطهر دو مرزبان غیور ،
شهید اســتوار یکم وحید حســین زاده وشــهیدابوالفضل
غالمپوردرقوچانوطرقبهشاندیز پنجشنبهگذشته تشییع
شــد .به گزارش خراســان رضوی ،پیکر شهید استوار یکم
وحید حســین زاده از مقابل بیمارســتان شــهدای قوچان
بردوش مردم شــهید پروراین شــهر باحضور جمــع زیادی
از قشــرهای مختلف مردم ومسئوالن تشییع شــد وپس از
اقامه نماز برپیکر این شــهید درمیدان امــام خمینی (ره)،
برای خاک ســپاری به گلزار شهدای قوچان انتقال یافت و
در کنار دیگر گلگون کفنان درمزار شهدا آرام گرفت .امام
جمعه قوچان دراین مراسم درسخنانی  ،دفاع از میهن را از
وظایف همه آحاد ملت دانست وگفت :حضور پرشور مردم
به ویژه جوانان درچنین مراســمی ،نشــان دهنده اهمیت
جان فشانی شهدا و دالور مردان مرزبان در دفاع از وطن و
همچنین آمادگی مردم در این کار اســت .حجت االسالم
دســتجردی افزود :امروز دشمنان نقشه های زیادی برای
ضربه زدن به این کشــور کشــیده اند و برخی کشــورهای
منطقه هم مــی خواهند جمهــوری اســامی را به چالش
بکشندوعواملداعشیوگروهکهایتروریستیبااعمال
ناجوانمردانــه  ،این گونــه ،مرزبانــان مارا به شــهادت می
رسانند،امابایدهمچنانهوشیارومراقببودوبهخوبیاز
مرزوبومخویشدفاعکردودرمقابلآنانایستاد.

•تشییعپیکرمطهرشهیدابوالفضلغالمپوردر
طرقبه،شاندیز

پیکر مطهرشهیدابوالفضلغالمپورازشهدایمرزمیرجاوه
درروستای ویرانی شهرستان طرقبه شاندیز تشییع شد.
این مراسم باحضور خانواده های شهدا ،مردم و مسئوالن
شهرســتان واســتان برگزار وپیکــر مطهراین شــهید پس
ازتشییعدرزادگاهشروستایویرانیبهخاکسپردهشد.
بهگزارشخراسانرضوی،مراسمتشییعپیکرمطهرمرزبان
شهیدابوالفضلغالمپورباحضورسردارجاننثارفرمانده
مرزبانی اســتان خراســان رضوی و مســئوالن شهرستان
طرقبهشاندیزدرروستایویرانیاینشهرستانبرگزارشد.
شایانذکراستشهیدوحیدحسینزادهو شهیدابوالفضل
غالمپورطیدرگیریاشراربانیروهایمرزبانیدرشبسه
شنبه گذشته درمرز میرجاوه سیستان وبلوچستان همراه
با دو نفر دیگر از نیروهای بســیجی به درجه رفیع شهادت
نائلآمدند.

امامجمعهچناراندرخطبههایاینهفتهنمازجمعه
در مصالی این شهر با اشــاره به شعار سال "حمایت
ازکاالی ایرانی" گفت :باید خرید و مصرف تولیدات
داخلی به فرهنگ عمومی تبدیل شــود زیرا حمایت
از تولید داخلــی حمایت از کارگر و ســرمایه ایرانی و
اقتصاد کشــور اســت .حجت االســام مظفر تاجی
حمایــت از کاالی ایرانــی را از ارکان تحقــق اقتصاد
مقاومتی دانست و افزود  :شــکی نیست که بهترین
نسخهبرایدرماناقتصادکشورپایبندیبهاقتصاد
مقاومتی و محــور اصلی گفتمان اقتصــاد مقاومتی
حمایت از تولید ملی اســت؛ حمایتی که درون زایی
اقتصاد را نشــان میدهــد .خطیب جمعــه چناران
گ سازی گام ابتدایی در
تصریح کرد  :به یقین فرهن 
مسیر اجرایی کردن هر سیاســت عمومی در سطح
کالن کشور اســت و در این مسیر همه دستگاههای
تبلیغاتی ،فرهنگی و اجرایی وظایــف خاص خود را
خواهندداشت؛امامردمدراینمیاننقشمحوریو
مهمتریدارند.حجتاالسالمتاجیافزود:مردمهر
کشوریاینقاعدهسادهرامیدانندکهبرایداشتن
کشــوری توســعه یافته در عرصه اقتصاد و اشتغال،
باید مصرفکننده تولیــدات داخلی باشــند و برای
دســتیابی به این هدف مهم فرهنگسازی مناسب
نیاز است .وی ادامه داد  :برای جامعه ما که بر مبنای
احکام نورانی اسالم اداره میشود ،امر به معروف در
عرصه اقتصادی امر به خرید و مصرف کاالی داخلی
و ایرانی اســت و این موضوع باید به فرهنگ عمومی
مردم تبدیل شــود .چرا که تبدیل مصــرف تولیدات
داخلیدرمیانمردمبهیکعادت،فرهنگودرمرتبه
باالتربهیکفریضه،امریبسیارمبارکاستکهمردم
در آن نقش محوری و تأثیرگــذار دارند و تخطی از آن
موردنکوهشعمومیاست.
کالته/حجتاالســام غالمرضا مقیســه امامجمعه
ســبزوار بابیان این که ســپاه پاســداران در مقابله با
جنگهایاقتصادیدشمنانحضورمقتدرانهداشته
اســت ،افزود :قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیا (ص)
ســپاه پاســداران درزمینه مقابله با جنگ اقتصادی
دشمن رشادت و افتخارات بسیاری را به جا گذاشته
است.

داورزنی/حجتاالســام جــواد علــیزاده امــام
جمعه داورزن گفت:قلدری و جنایــت چهره واقعی
آمریکاست و افزود :دم زدن آمریکا از مذاکره دروغی
بیش نیست وچهره واقعی مســئوالن آمریکا قلدری
وجنایتاست.
بهرهمند/حجتاالسالممحمدبختیاریامامجمعه
صالح آباد گفت :امروز پاســداران انقالب اســامی
تمام نقشه های استکبار ،صهیونیسم و نوکران آنان
را در طول این 40سال از انقالب نقش بر آب کرده و
خوابراازچشماندشمنانباجهادشجاعانهگرفته
اندومصداقبارزاشداءعلیالکفارهستند.
حقدادی/حجتاالسالمجوادطاهریخطیبجمعه
تربت جام تصریح کــرد :تبلیغات دشــمن درفضای
مجازی قیمت هــا را باال می بــرد از ایــن رو وضعیت
اقتصادیکشورنیازبهحمایتمردمدارد.
مهدیان/حجتاالسالمطباطباییامامجمعهکاشمر
با محکوم کردن حمله ناجوانمردانه آمریکا به سوریه
گفت:ایناقدامرایکجنایتازسویرئیسجمهور
آمریکاوانگلیسجنایتکارمیدانیم.
محمودی /حجت االسالم علیرضا ارژنگ امام جمعه
ســرخس ،انقالبــی گرایی را عیــن کار آمــدی نظام
دانست واین نســخه شــفا بخش را در تمامی دوران
نجاتدهندهکشوردانست.
اصغری/حجت االسالم محمدحسین ایزدی یزدان
آباد امام جمعه شهرســتان فریمــان با بیــان این که
خداوند رزق و روزی را در فرزند و همســر قــرار داده
اســت افزود:غفلت ،بــزرگ ترین خطری اســت که
بشرراتهدیدمیکند،پساگریکلحظهبهخودمان
واگذاشته شویم معلوم نیست که چه می کنیم و چه
میشود.
غضنفری/حجت االسالم عصمتی امام جمعه تربت
حیدریه گفــت :حماســه آفرینی پاســداران انقالب
اســامی در عرصه های مختلف داخلــی و خارجی
مظهر عــزت و اقتدار ملــت ایران اســت و امــروز این
حضوربهخارجازمرزهایجغرافیاییکشیدهشدهو
پاسدارانباحضوردرجبهههایمقاومتدرکناردیگر
نیروهایمقاومتمردمیدربرابراستکبارجهانیبا
اقتدارایستادهاند.
بخشــی/حجت االســام حصاری امام جمعه بایگ
در خطبه های نماز جمعه گفت :درهر ماموریتی که
به ســپاه واگذار شــده ســپاه به خوبی عمل کرده که
نمونه بــارز آن حضور جدی وموفق درهشــت ســال

گزارشجلسه
باحضورمعاونوزیرآموزشوپرورشانجامشد

افتتاح 3طرح آموزشی و عمرانی
در خلیل آباد

حســین نوری  ،علی نوری /ســه طرح آموزشــی و عمرانی با
اعتبــار دو میلیــارد و 100میلیــون تومان در شهرســتان
خلیل آبادو با حضور معــاون وزیر آمــوزش و پرورش افتتاح
شــد و به بهرهبرداری رســید .به گزارش خراســان رضوی
ســه طرح آموزشــی و عمرانی با اعتبار دو میلیــارد و 100
میلیون تومان در شهرســتان خلیل آباد وبــا حضور معاون
وزیرآموزشوپرورش،مدیراناجراییشهرستانونماینده
مردمشهرستاندرمجلسشورایاسالمیافتتاحشدوبه
بهرهبرداری رسید .حسن صداقتی مدیر آموزش و پرورش
خلیل آباد در حاشــیه این مراســم اظهار کرد :دبیرســتان
مشارکتیدرروستایدهنوبههمتخانوادهشهیدمحمد
آسودهوبنیادبرکتبااعتبار 700میلیونتومان،دبستان
 9کالسه ســتارگان با اعتبارات نوســازی و بنیاد برکت به
مبلغیکمیلیاردو 140میلیونتومانوپروژهآبیاریتحت
فشار برای اراضی به مساحت 50هکتار در اردوگاه شهید
جعفریانبااعتبار300میلیونتومانبهبهرهبرداریرسید.

• 30درصد مدارس کشور نیازمند تخریب
بازسازی و مقاومسازی است

دفاع مقدس و برقراری امنیت وکمک در طرح های
اقتصادی وگروه های جهادی بوده که می توان آن را
ازجملهافتخاراتسپاهذکرکرد.
سلیمی/حجتاالسالموحیدیامامجمعهبجستان
گفت :با توجه به گفته رهبری  ،حمایت از تولید ملی
کاالی ایرانی باعث افزایش ثــروت ملی،ایجاد کار و
اشتغال،افزایش ابتکارات تولید کنندگان،کاهش
تورم،کنتــرل نقدینگی،حرکــت در مســیر رفــاه
عمومی،رشدوتوسعهاقتصادی،کاهشآسیبهای
اجتماعیوجلوگیریازتهاجمفرهنگیمیشودکه
این،پیشرفتجامعهمارابهدنبالخواهدداشت.
صفری/حجت االســام حســن صادقی امام جمعه
گناباد گفــت  :غربی هــا که خــود را مخالف ســاح
شــیمیایی معرفی می کنند همان هایی هستند که
در طول هشت ســال دفاع مقدس انواع سالح های
شیمیاییومیکروبیرادراختیارصدامقراردادند.
*حجتاالسالمفرمانبرخطیبجمعهشهرملکآباد
گفت:مقاممعظمرهبریفرمودندکهشماپاسداران،
نماد قوت و اقتدار ملت ایران هســتیدوحضرت امام
فرمودندکهاگرسپاهنبودکشورهمنبود.
برزویی/حجت االســام زاهدی امام جمعــه روداب
گفت:مظلومیتپاسدارانایناستکهدشمنمدام
برآن ها مــی تازدالبته ایــن ازاقتــدارو والیت مداری
آن هاســت ومظلومیت مضاعف پاســداران وســپاه
این اســت کــه باهمــه رشــادت هاوخدمت گــزاری
هامتاســفانه انــدک کســانی مغرضانه یــا جاهالنه
درداخلبادشمنانهمراهیمیکنند.
نجم الشریعه /حجت االسالم حجتی نیا امام جمعه
درود گفت :اگرســپاه نبود ،انقالب همنبود و سپاه و
ارتشدوبازویانقالباندوحفظوصیانتازانقالب
جــزو وظایف ســپاه اســت و هرجــا مردم هــم کمک

خواستهاندایننهادانقالبیبهکمکآمدهاست.امام
جمعهدرودسالروزشکستحملهآمریکا ورسواییآن
هادرصحرایطبسولزومآمادگیسپاهدربرابرنقشه
دشمن وآمادگی برای تشــکیل ارتش ۲۰میلیونی
را ازجمله رهنمودهــای امام راحل دربــاره آمادگی
انقالبیبیانکرد.
مقصودی/حجت االســام ایروانی امام جمعه درگز
گفت:امام حســین ( ع )بزرگ ترین پاســدار اسالم و
ارزش های دین بود کــه در راه حفــظ ارزش ها تمام
هســتی ودارایی خود را فدا کــرد .وی افزود:ســپاه
پاسداراننیزبهپیرویازامامحسین(ع)بهعنوانیک
نهاد انقالبی در حوزه های مختلف رسالت خود را به
بهترین شکل ممکن انجام داده و یک بازوی توانمند
برایوالیتفقیهاست.
ایشان زاده/حجت االســام دستجردی امام جمعه
قوچان باتبریک میالد امام حسین وامام سجاد(ع)
وروز پاســدار بــه اهمیــت بســیج ونقش بســیجیان
درجامعه و ســپاه در دفاع از کشــور ومیهن اسالمی
وانقالباشارهکردونوساناتاخیردالررامتذکرشد
وگفت:بهگفتهکارشناساناقتصادی،ازلحاظمنابع
ارزیدرکشورمشکلینداریمامادشمنبهدنبالاین
استتاهمیشهجریانیراهبیندازدواوضاعراآشفته
کند وبی ثباتی درمســائل ارزی ایجاد شــود که ما از
سیاســت های ارزی بانک مرکزی درســامان دهی
اوضاعحمایتمیکنیم.
نوری/حجتاالسالمعلیناهیدیامامجمعهخلیل
آباد با بیــان این که درخشــش ســپاه در عرصه های
مختلــف و مقابله با دشــمنان در جنگ ســخت و نرم
فراوان اســت ،افزود :ســپاه بعد از جنــگ تحمیلی،
دشــمنان را در جنگ اقتصادی و رسیدن به اهداف
شانناکامگذاشت.

وی گفــت 30:درصــد مــدارس کشــور نیازمنــد تخریب،
بازســازی و مقاومسازی اســت .مهرا ...رخشــانیمهر در
مراســم بهرهبــرداری از دو طــرح آموزشــی در خلیلآبــاد
اظهار کــرد :یکــی از رویکردهای مــا در آمــوزش و پرورش
ایجاد مدارسی به سبک و معماری اسالمی است که رهبر
معظم انقالب هم تاکید دارنــد .وی موضوع معماریهای
نــو و اســتفاده از فناوریهــای نویــن ســاختمانی را هدف
اصلی حوزه نوســازی مــدارس دانست .رخشــانی مهر از
اجرای ساختمانهایی با شیوه معماری اسالمی در کشور
خبر داد و اظهار کــرد :در حوزه اقتصــاد مقاومتی که مورد
تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده ما متمرکز بر این شــدیم
ساختمانهایی را که نیاز به مقاومسازی دارد مقاو م کنیم
وبهچرخهاستفادهبرگردانیم.ویازپروژههایساختمانی
با معماری اســامی در کشــور خبر داد و با اعــام این که،
در ســاخت مدارس توجه به محیط زیســت هم دیده شــده
است ،افزود :در دنیا برای موضوع محیط زیست مدارسی
با نام مدارس ســبز وجــود دارد که یک نوع معماری اســت
و باید نکاتی را درباره رعایت حفظ محیط زیســت داشــته
باشــد .رخشــانی مهر توجه جدی این وزارتخانه در ســال
 97را بر ساخت مدارس سبز دانست که خروجی آن حفظ
محیط زیســت اســت و ترکیب ایــن دو آن چیزی اســت که
آقای وزیر در حکم ابالغیه بنده آورده است .وی دربازدید از
بردسکن ازساختسهمدرسهسبزدراستانهایسیستان
و بلوچســتان ،زنجان و تهــران تاپایان امســال خبــرداد.
رخشانیمهردربازدیدازپروژهنیمهتمامخوابگاههنرستان
ولی عصر(عج) ،آموزشگاه   دخترانه شهید اسالمی مقدم
و ســالن چند منظوره اردوگاه شــهید بهاری شهرســتان
بردســکن گفت :برای حفظ محیط زیســت یکی از برنامه
های اولویت دار این ســازمان بحث مدارس سبز است که
امســال به صورت آزمایشی (پایلوت) در ســه استان کشور
اجرایی و در ســال های آینده دانش آن به دیگر اســتان ها
سوقدادهمیشود.

چهرهها وخبرها
رئیسبنیادمسکنتربتحیدریهخبرداد:

رئیسستاداجراییکنگرهملیشعراهلبیت(ع):

۲۰۰اثراز شاعران کشوربه دبیرخانه
کنگره ارسال شده است

حقدادی/امامجمعهورئیسستاداجراییکنگرهملیشعراهلبیت(ع)تربت
جام ازآمادگیشهرستانبرایبرگزاریاینمحفلوحدتیووالیتیخبردادو
گفت:تاکنونحدود۲۰۰اثرازشاعرانآیینیشیعهواهلسنتکشوربهدبیرخانهکنگرهمستقردرتربتجام
ارسالشدهوازسویهیئتعلمیموردداوریقرارگرفتهاست.حجتاالسالمجوادطاهریگفت:نخستین
کنگرهشعراهلبیت(ع)درروز۱۲اردیبهشتهمزمانباهفتهبزرگداشتمقاممعلموسالروزشهادتشهید
استادمرتضیمطهریباحضوروزیرفرهنگوارشاداسالمی درتربتجامبرگزارمیشود.

باخبرنگاران
شهرستانها

اصغری /عباســعلی صفایی فرماندار فریمان گفت:بارش
های اخیر و ســردی هوا خســارت های زیادی را در بخش
های کشاورزی و جاده ای شهرستان از خود به جا گذاشت
ودربرآورداولیهکارشناسانجهادکشاورزیهزارهکتاراز
باغهایشهرستانفریمان15میلیاردتومانخسارتدید
وبرخیمحورهایروستاییشهرستاننیزتخریبشدکهدر
برآورداولیه350میلیونتومانبهراههایروستاییفریمان
خسارتواردشد.
نوری/رئیسادارهراهداریوحملونقلجادهایشهرستان
بردســکن گفت  :در ابتدای امســال یک نقطه حادثه خیز
دیگر در محور بردسکن – زیر وقت – سنگ پیر که بیشتر به
علت شــیب زیاد محل و پیچ خطرناک مستعد حادثه بود با
تالشنیروهایراهداریوحملونقلجادهایشهرستان
بردسکنرفعشد.
نوری /مســئول موسســه خیریــه آبشــار عاطفه ها ،شــعبه
بردســکن از توزیع  38ســری جهیزیه به نوعروسان تحت
حمایتاینموسسهخبرداد.
داورزنی/معاون سیاســی اســتاندار گفت:برای امسال در
استانهفتسیاستراهبردیبرنامهریزیشدهاست.
صفری/مراسمیادوارهشهدایگمنامدانشگاهعلومپزشکی
گنابادباحضوردانشجویان،خانوادههایشهداوایثارگران
ومسئوالندرمسجدپیامبراعظماینشهرستانبرگزارشد.
غضنفری/مدیر جهاد کشــاورزی تربت حیدریه ازخسارت
 203میلیاردریالیبهمحصوالتکشاورزیاینشهرستان
خبرداد.
صفــری /رئیــس انجمــن ســینمای جوانــان ایــران دفتــر
گناباد گفت  :فیلم کوتاه «تشــنه» با موضــوع اهمیت آب به
دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم بنگلور هندوستان
راهیافت.
داورزنی /مراســم تودیع و معارفه فرمانــدار داورزن برگزار
شد .در این مراسم رضا فالحی عشرت آبادی تودیع و سید
غالم علی پیش بین به عنوان سومین فرماندار شهرستان
داورزنمعرفیشد.
اصغــری /مراســم معارفــه رئیــس اداره تعــاون  ،کار و رفاه
اجتماعی شهرســتان فریمان برگزار شــد.در این مراســم
سید جواد ندافی به عنوان رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی
فریمان معرفی شد و از زحمات سرپرســت این اداره تقدیر
بهعملآمد.

احداث 6هزار واحد مسکن روستایی
در 12سال اخیردر تربت حیدریه

غضنفری/رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی تربت حیدریه از احداث شش
هزارو 200واحد مسکن روستایی طی 12سال گذشته خبرداد .علی اصغر
کوهسرخی گفت :از سال 84و در حوزه مسکن روستایی حدود هفت هزار و 800واحد به بانک های عامل
معرفی و عقد قرارداد شدند که از این تعداد شش هزارو 200واحد مسکن روستایی به بهره برداری رسیده
است .وی افزود :درسال گذشته برای ساخت ۳۴۴باب مسکن روستایی معادل ۶۸میلیارد و ۸۰۰میلیون
ریال عقد قرارداد برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه صورت گرفت.

فرمانداربجستان:

 ۱۱درصد بجستانی ها
بیکارند
سلیمی/فرمانداربجستاندرنشستستادساماندهیامورجوانانشهرستان
با اشاره به این که ۱۱درصد بجستانی ها بیکارند به اقدامات سال گذشته در
حوزهاشتغالاینشهرستانپرداختوخواستتاباایدهپردازیدراینبارهازحداقلمنابعموجودبیشترینبهره
را ببرند .حسین ابراهیمی به نقش جوانان در اعتالی شهرستان پرداخت و اذعان کرد ۱۱:درصد از جمعیت
شهرستانرابیکارانتشکیلمیدهندوسالگذشتهنیزقدمخوبیدرکاهشاینرقمبرداشتهشدووامهاییدر
اینبارهاختصاصیافت،اماهیچوقتتسهیالتواقداماتصورتگرفتهنتوانستهاینرقمرایکسالهازبینببرد.

باحضوراستاندارورئیسبنیادمستضعفان

 103هکتار از امالک علوی به صورت رایگان در خواف و رشتخواربه مردم واگذار شد

در آســتانه میالد مســعود حضرت امام حســین (ع)
و روز پاســدار بــا حضور اســتاندار خراســان رضوی و
رئیس بنیــاد مســتضعفان بر اســاس منویــات مقام
معظــم رهبــری 103 ،هکتار امــاک به رایــگان به
مــردم شهرســتان خــواف و رشــتخوار اهدا شــد .به
گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان
خواف ،واگذاریاینزمینهابهارزش 215میلیارد
ریالباکاربریمسکونیوتجاریدرقالبدوهزارفقره
اسنادامالکعلوی صورتگرفت.استاندارخراسان
رضوی در این مراسم در مسجدجامع روستای سده
شهرســتان خواف توســعه عادالنه امکانات در حوزه
های عمران ،آب ،برق و گاز روستاها و مناطق محروم
راازرویکردهاوخدماتنظامجمهوریاسالمیذکر

وبیانکرد:واگذاریامالکوزمینهایعلوینیزدر
راســتای فرمایش های رهبر معظم انقالب اسالمی
محسوب می شــود .رشــیدیان افزود 500:میلیارد
ریال امسال برای اجرای طرح های اشتغال زایی در
روستاهای استان به صورت قرض الحسنه پرداخت
می شود که 360میلیارد ریال آن محقق شده و بقیه
در دست اقدام اســت .وی ادامه داد :پیش از این56
درصد روستاهای خراســان رضوی از مزایای شبکه
گازرســانی برخوردار بودند اما این میزان امســال به
 90درصد روســتاهای استان افزایش یافت .پهلوان
نژاد فرماندار خواف نیز با اشــاره به ظرفیت های این
شهرستانازجملهوجودبهترینتونلبادیخواستار
ســرمایه گــذاری بنیاد مســتضعفان در ایــن بخش و

همچنین توســعه ســرمایه گذاری در زمینه اشتغال
زاییشد.حجتاالسالمسیدذبیحا...شمسیانامام
جمعهخوافنیزگفت:اینشهرستانباوجودامکانات
کم ،از استعدادهای بسیاری برخوردار است و مردم
شــیعه و اهل ســنت آن با همگرایی و وحدت در همه
عرصههایدفاعازارزشهاینظامجمهوریاسالمی
فعاالنهحضوردارند.امامجمعهاهلسنتخوافنیز
گفت :بنیاد مســتضعفان به فرمان امام خمینی(ره)
تاسیس شــد و این نهال هم اکنون به درخت تناوری
تبدیل شــده که مردم نقاط مختلف کشــور از برکات
آن استفاده می کنند .مولوی صدرالدین احراری به
فعالیتمجتمعفوالدسنگاندرخوافنیزاشارهکرد
و ضمن درخواست فعالیت بیشتر بنیاد مستضعفان

دراولینهمایشخیرینروستاییکشورمطرحشد

برای توسعه روستا در طرح های مختلفی نیاز سنجی شده است

رضااعلمی/اولینهمایشخیرینروستاییکشوربا
حضور رئیس بنیاد مستضعفان کشور و مدیر عامل
خیرینبیماریهایخاصکشورصبحروزپنجشنبه
گذشته بارویکرداشتغالدرروستادرمنطقهباستانی
خرگرد جام و دو روســتای محمودآباد ولنگرازتوابع
بخش مرکزی تربــت جام برگــزار شــد .مدیرعامل
موسسهآموزشعالیوحدتتربتجام گفت:هدف
از برگزاری این همایش تشویق اشتغال در روستاها
به عنوان یک کار خیر اســت چون مشــکل اصلی ما
درکشورهماکنوناشتغالاستوبااینهدفاشتغال
درروستا را عنوان این همایش گذاشتیم وازخیرین
وبنیادهایخیریهسراسرکشوربهویژهتهرانومشهد
برای شرکت دراین همایش نیزدعوت کردیم  .دکتر
محمدحســینی همچنین افزود :یکی ازاشتغال ها
بوم گردی اســت وما مــی خواهیم بوم گــردی را این
جا همچون کرمان که درروســتاها آن راتوسعه داده
است الگوسازی کنیم وآن را توسعه دهیم .بنابراین
اولیــن کلنگ بــوم گردی شــهرهای شــمال شــرق
استانخراسانرضویدرزمینیبهمساحت1500
مترمربع که مربوط به پدرم اســت ووقف امورخیریه

کردهبااعتباریبهمبلغیکمیلیاردتوماندرروستای
محمودآبادتربتجامبهزمینزدهشد.

•افزایشفقردرروستاها
مدیر عامل خیرین بیماری های خاص کشــور دراین
همایش به نقش خیران در جامعه اشــاره کرد وگفت:
موفقیت خیران مســتلزم همــکاری با دولت اســت و
به تنهایــی نمی تواننــد موفق شــوند و دو لــت باید در
روستاهایکوچکزیرساختهاراآمادهکندتاامکان
خدمــت ایجــاد شــود .فاطمه هاشــمی رفســنجانی
همچنین افزود  :ارائــه خدمات از ســوی خیران باید
متناسب با زیرســاخت ها باشــد تا کارآمدی آن برای
مردم مشهود باشــد و الزم اســت دولت هم همکاری
خوبیباخیرانداشتهباشدوچونمنبیشتردرزمینه
بیماریهایخاصهمکاریدارمبیماراناینمنطقه
راحتماپوششدرمانیخواهیمداد.فرزندمرحومآیت
ا ...هاشمی رفسنجانی به فقر در روستاها اشاره کرد
وگفت :روز به روز به مشکالت معیشتی مردم افزوده
میشودوباگذشت 40سالازانقالبهمچنانفقردر
روستاهاافزایشیافتهوایندرشاننظامنیستوعلت

اینفقرسکانداریدولتیهادرکشوربودهوالزماست
برایکاهشمحرومیتدرجامعهاموربهمردمسپرده
شــود و تا زمانی که ما خودمان را قیم مــردم بدانیم بر
این مشکالت افزوده خواهد شــد .وی همچنین رفع
مشکالتدرروستاهارااشتغالزاییدانستوافزود:
باید دســت از گداپــروری برداریــم و نیازمنــدان را به
سویاشتغالزاییسوقدهیمواینرویکردمیتواند
مشکالتروستاراکمترکند.

•توسعهروستاهافقطآب،برق،گازو
اینترنتنیست
رئیسبنیادمستضعفانکشوردراینهمایشگفت:
توسعهدرروستاهاباآب،برق،گازواینترنتآبادنمی
شــود بلکه نیازمند اشــتغال و تالش مــردم در تولید
اقتصادی اســت که بنیاد مستضعفان برای توانمند
سازیروستاهایمحرومبرنامههایمتنوعیخواهد
داشــت .محمد ســعیدی کیا همچنین گفت :طرح
توسعه روستایی از روستا های محروم کرمان شروع
شده و با الگوی جدید و کارشناســی می تواند برای
رفعفقرومحرومیتدرکشورکمککند.ویافزود:

در این شهرســتان بــرای کمک بــه رونــق اقتصادی
منطقه ،احداث زیرســاخت های الزم  ،به کارگیری
نیروهای جــوان و متخصص ،تقویــت مراکز خدمات
رســانی محرومان و مســتضعفان  ،تجهیز و بازسازی
مدارسفرسودهوراهاندازیبازارچهمرزیراخواستار
شد .شایان ذکر است اراضی علوی امالکی است که
ســند مالکیت آن ها به نام رضاخان بوده و ســپس به
محمدرضا پهلوی واگــذار و در نهایت به بنیاد پهلوی
منتقلشدهبود.اینامالکپسازانقالباسالمیدر
اختیاربنیادعلویقرارگرفتوتاپایانسال 96تعداد
 60هزار و  107قطعه از این امالک در اســتان های
مختلف کشور به مردم واگذار شده که سهم خراسان
رضویازاینتعداد 10هزارقطعهبودهاست.
محرومیت روستاها
در کشــور در شــان
نظام نیســت و علت
عقــب ماندگــی در
روستاتعریفنشدن
آبادانی اســت و هم
اکنون برای توســعه
روستا در طرح های
مختلفینیازسنجی
شده است و نمی توان برای هر منطقه روستایی یک
الگوی توسعه ایجاد کرد .وی همچنین خاطرنشان
کرد  :طرح جامعه توسعه روســتایی از سال  94آغاز
شــده اســت و تاکنون به همت بنیاد علــوی خدمات
خوبیدر 147روستایتحتپوششایننهادانجام
و با ایجاد صندوق های محلی که توســط خود مردم
ایجاد شده است در مسیر اشــتغال همان منطقه به
اندازه پرداختی های مــردم بنیاد علوی پول خواهد
دادتامردمبتوانندبهاشتغالجامعهکمککنند.
وی گفــت :بنیــاد علــوی همچنین بــه برنامــه های
فرهنگی درروســتاها توجه داشــته و تاکنــون برای
هزارنفــر برنامه هــای فرهنگی و آموزشــی توســط
سازمانفنیوحرفهایانجاموبرایآنانگواهینامه
مهارتصادرشدهاست.

اخبار
شهرستانها

قائم مقام مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان خبرداد:

احداث 140هزار مسکن برای محرومان
در مناطق روستایی استان

کالته /قائممقام مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد
مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی گفت :طی مدت
فعالیت این نهاد  140هزار مسکن جدید در روستاهای
استان برای محرومان احداثشده است.
به گزارش خراسان رضوی ،حجتاالسالم سید مجتبی
ســلطانی ظهــر دیــروز پیــش از خطبههــای نمــاز جمعه
شهرســتان ســبزوار در جمع مردم اظهار کرد :دو هزار و
 600روستا باالی 20خانوار جمعیت در خراسان رضوی
وجود دارد که در تمامی روســتاها مطالعات طرح هادی
انجا مشده است.

واژگونیسمنددرمحورطبسبه
بردسکنیککشته بهجاگذاشت
نوری /فرمانده پلیس راه بردســکن گفــت :واژگونی یک
دســتگاه ســمند در محــور طبــس به بردســکن بــه علت
خســتگی و خواب آلودگی راننده را به کام مرگ کشــاند
و شــش نفــر از سرنشــینان آن کــه همگــی اعضــای یک
خانواده بودند مجروح شدند .ســرگرد حسن شاکری به
خراسان رضوی گفت :یک دستگاه سمند که از طبس به
سمت بردسکن در حرکت بود در کیلومتر  45این محور
به ســمت بردســکن واژگون شــد و راننده به علت شدت
جراحت در حین انتقال به بیمارستان فوت کرد و شش نفر
سرنشین دیگر برای مداوا به بیمارستان ولی عصر (عج)
بردسکن انتقال یافتند .فرمانده پلیس راه بردسکن علت
وقوع این حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وســیله نقلیه
ناشــی از خواب آلودگی اعالم کرد .گفتنی است راننده
و سرنشینان این سمند همگی اعضای یک خانواده اهل
بردسکن هستند و حرکت خود را از یزد به سمت بردسکن
آغاز کرده بودند.

