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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
مهمانویژهروزملیخیام

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابوردر گفتوگو
با خراسان رضوی اظهار کرد :با توجه به برگزاری روز
ملی خیام و دعوت از مسئوالن کشور ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی مهمان ویژه این برنامه خواهد بود.وی
تصریح کرد :دکترسید عباس صالحی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی باهدف شرکت در مراسم روز ملی خیام و
بازدید از پروژههای فرهنگی نیشابور در این شهر حضور
پیدا خواهد کرد.
عباس کرخی تأکید کرد :ثبت روزهای فضل بن شاذان
و ورود امام رضا (ع) به نیشابور بین روزهای ملی و
همچنین افتتاح فاز فرهنگی افالکنما در بهمن ماه از
مهمترین خواستههای مردم نیشابور است.کرخی گفت:
ارتقای اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور به معاونت مدیرکل
باهدف این که بتوانیم کارهای شهرستان را به صورت
مستقل پیگیری کنیم برای ما از اولویت ویژهای برخوردار
است که با توجه به پیگیریهای نمایندگان مجلس در
چندین دوره امیدواریم به نتیجه برسد.

پروژهاحداثبانددوممحورخواف
بهسالمیبهبهرهبرداریرسید
فرماندار خواف در مراسم بهره برداری از پروژه احداث
باند محور خواف به سالمی ،اظهار کرد :برای اولین بار در
استان خراسان رضوی یک پروژه مشارکتی بین ایمیدرو
و وزارت راه و شهرسازی به اتمام رسید که  21کیلومتر
طول این پروژه و حدود  40میلیارد تومان اعتبار هزینه
شده است و با توجه به تردد زیاد وسایل حامل سنگ
آهن از این محور خوشبختانه مردم شاهد بهره برداری
آن هستند.محمدرضا پهلوان نژاد ادامه داد :طی چهار
سال گذشته در شهرستان خواف به رغم محدودیت های
مالی دولت 200 ،کیلومتر راه را روکش آسفالت کرده
ایم.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در این مراسم
گفت :با بهره برداری از این پروژه درصد کمی از تقاضای
مردم این منطقه محقق می شود.
مهدی کرباسیان افزود :معدن سنگ آهن سنگان یک
نعمت الهی است که بقیه نقاط کشور از این نعمت بی
بهره اند و خوشبختانه با کارهای اکتشافی که سال های
گذشته صورت گرفته ذخیره آن از قبل بیشتر شده و این
پشتوانه توسعه و فوالد کشور است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد :بهره برداری از
کارخانجات این منطقه باعث اشتغال مردم خواهد
شد که این اشتغال باعث رونق منطقه می شود و آینده
درخشانی دارد.وی سرمایه گذاری در این طرح را 40
میلیارد تومان اعالم کرد وگفت :همکاری مناسبی با
وزارت راه در این بخش داریم که در مسیر تربت حیدریه
نیز پروژه ای برای تردد وسایل نقلیه احداث خواهد شد
و طبق برنامه ریزی انجام شده جاده های اطراف معدن
هم توسعه خواهند یافت.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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کیفیتهوایمشهدپسازبارش41میلیمتریپاکشد

آسمانآبی،هدیه باران بهاری
آب افتادگی رخ دهد.

گزارش

• امدادرسانی به  174نفر در استان

شهرستا نها

بارش بی سابقه وممتد باران در استان که از صبح روز
دوشنبه آغاز شد هدیه بهاری خداوند به مردم خراسان
رضوی بود که پاک شدن هوای آلوده کالن شهر مشهد
و نمایان شدن آسمان آبی را به همراه داشت.از سوی
دیگراین بارش های ممتد باعث آب گرفتگی در 56
منزل مسکونی و سقوط پنج اصله درخت روی خودروها
درشهر مشهدو آب گرفتگی معابر و مسدود شدن جاده
قدیم درگز  -کالت و درگز -قوچان (تازمان تنظیم خبر
) شد .همچنین برق 13روستای منطقه صالح آباد قطع
شده بود که با تالش نیروهای شرکت برق تا ساعت 24
دوشنبه شب وصل شد .عالوه بر این آب برخی روستاها
قطع شد .درهمین باره شهردار مشهد نیزاز شهروندان
مشهدی برای آب گرفتگی برخی معابر عذرخواهی
کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
تقیزاده خامسی در خصوص بارش شدید باران در شهر
مشهداظهارکرد:اگردرنقاطیازشهرشاهدآبافتادگی
بودیم به دلیل سرریز شدن کانالهای شهر مشهد است
چراکهظرفیتکانالهایشهربراساسبارندگیمتوسط
محاسبه شده است.شهردار مشهد تصریح کرد :در همه
جای دنیا نیز کانالها را برای رگبار پیشبینی نمیکنند
به دلیل این که اقتصادی نیست .وی گفت :دوشنبه شب
در منطقه احمدآباد در زمان نیم ساعت  52میلی متر
بارندگیثبتشدکهدرمقایسهبامتوسطبارندگیمشهد
با  200میلی متر بسیار زیاد است.پس طبیعی است که

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری نیز به
خراسان رضوی گفت :به 174نفر در استان که بر اثر
بارندگی های روز دوشنبه تا دیروزدچار مشکل شده
بودند امدادرسانی شد.شایانفر افزود :بارندگی های
شدیددوشنبه و دیروز در این استان خسارت جانی
نداشت و طبق گزارش هالل احمر موجب آب گرفتگی
معابر ،منازل و واحدهای تجاری و خسارت به بخش های
زراعت و دام در شهرستان های کالت ،تربت جام ،تربت
حیدریه ،جوین ،مشهد و سرخس شد.وی افزود :طبق
آمار هواشناسی تادیروز در 23شهرستان استان بارش
باران بیش از  10میلی متر داشتیم وطبق اعالم هالل
احمر  189خانوار دراستان خسارت دیدند.وی گفت:
درمشهد 56فقرهآبافتادگیدرمنازلوسقوطپنجاصله
درخت روی خودروها گزارش شده است .وی افزود:برق
 13روستای بخش صالح آباد نیز که عصر دوشنبه قطع
شده بود تا ساعت  24دوشنبه شب وصل شد و بر اساس
گزارش مرکز مدیریت راه های استان جاده های قدیم
درگز  -قوچان و درگز  -کالت به دلیل بروز سیالب های
ناشی ازبارندگی (تالحظه تنظیم خبر) مسدود است.
شایانفر افزود :برای برخی روستاها که لوله کشی آب
آشامیدنیآنهاقطعشدهاستباتانکرآبرسانیمیشود.

•آمادهباش هاللاحمر

ط عمومی جمعیت هاللاحمر استان با اشاره
مدیر رواب 
به وقوع آب گرفتگی و سیل در چند شهرستان گفت :هم

میزانبارندگیهاازصبحدوشنبه
تا صبح دیروز

اکنون پایگاههای جمعیت هاللاحمر در 10شهرستان
استان در حالت آمادهباش هستند.مجتبی محمودی
در گفتوگو با فارس گفت :در چهار شهرستان کالت،
تربتجام ،تربتحیدریه و جوین شاهد آب گرفتگی
منازل و جاری شدن سیل بودهایم.وی افزود 45:نیروی
امدادی در قالب  11تیم به این مناطق اعزام شدهاند و
عملیات امدادرسانی ادامه دارد.

•سرریزآب از کال قره خان

خلیل ا ...کاظمی  ،معاون خدمات و محیط زیست
شهرداری مشهد گفت :به علت بارندگی شدید و با پر
شدن اکثر کانال های جمع آوری آب های سطحی در
شهرمشهد این کانال ها دچار پس زدگی آب شد.وی
به ایرناگفت :به دلیل پس زدگی آب وسرریزشدن کال
قره خان در منطقه هفت مشهد و محدوده خیابان شهید
شیرودی که حوضه آبریز تمام کانال های سطح شهر
است 16 ،منزل مسکونی ،دو مغازه و  10معبر در این
محدوده دچار آب افتادگی شد.کاظمی با اشاره به
عملیات آتش نشانان و نیروهای خدمات شهری برای
رفع آب افتادگی ها گفت :همزمان با شروع بارندگی
 600نیروی خدمات شهری با 65دستگاه ماشین آالت
جمع آوری آب های سطحی در شهر مشهد مشغول
فعالیتشدند.

•بارش شدید رگباری باران و تگرگ در تربت
جام خسارت وارد کرد

دبیر شورای بحران شهرستان تربت جام در گفت وگو با
خراسان رضوی با اشاره به بارش شدید و رگباری باران
همراهباتگرگدراینشهرستانگفت:براثربارششدید
گ به مدت  ۴۵دقیقه و جاری شدن
رگباری باران و تگر 
سیل در تربت جام خسارت زیادی به منازل مسکونی
راه های بین شهری و روستایی ،بناهای فنی ،آب نماها
واحدهای دامی و طیور ،قنات ها  ،تاسیسات آب  ،برق ،
مزارع کشاورزی و باغ ها وارد کرد و همچنین برق و آب
۱۵روستا قطع شد.ذاکری افزود :به دنبال بارش شدید
و رگباری باران و تگرگ از ساعت ۱۷روز دوشنبه در این
شهرستان نیروهای عضو شورای بحران در فرمانداری
حاضر شدند و با تشکیل  ۳۰اکیپ امداد و نجات به یاری
آسیب دیدگان و خسارت دیدگان شتافتند.وی گفت:
تعداد 42منزل مسکونی در شهر دچار آب گرفتگی
شدید شد که اعضای سه خانواده توسط ستاد بحران
اسکان اضطراری داده شدند.

• ۱۰میلیارد تومان خسارات سیل درکالت

سیل روز دوشنبه 24اردیبهشت  10میلیارد تومان به
کالت خسارت وارد کرد .موسوی تبار فرماندار کالت با
اعالم این خبر گفت:به  ۱۳کیلومتر کانال ،سه کیلومتر
لوله انتقال آب ۱۵۰۰ ،هکتار باغ گردو ۳۰۰ ،دهانه
آبگیر۷۰ ،رأس دام سبک و  10محل نگهداری دام به
میزان حدود هفت میلیارد تومان خسارت وارد شد.وی
افزود :به خطوط انتقال آب در روستاهای چهچهه،
تقیآباد،نفته،خشت،گرو،کالو،سرچشمه،سیرزار،خلج،
اقداش،قلیچآبادوقرهتیکاننیزخساراتیواردشدهاست.
موسوی تبار افزود :تاکنون  ۱۵فقره آب گرفتگی خانه
های روستایی گزارش شده است و در بخش راهداری و
حمل و نقل جاده ای نیز در محور کالت درگز ،محورسنگ
دیوار ،بابارمضان و بابا فرجی  ۷۴۰میلیون تومان
خسارت واردشده است.بارش شدید باران در سرخس
نیزموجب آب گرفتگی محور ارتباطی روستای آبمال به
دق بهلول وناطقی در مجاورت محور سرخس -مشهد و
شورلقشد.درهمینزمینهستادبحرانوبخشدارمرکزی
برای بررسی خسارات در منطقه حضور دارند.اداره
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیز دیروز گزارش
دادکه باتوجه به جاری شدن سیالب وطغیان رودخانه ها
محورهای روستایی آق داش  ،نفت خلج ،بابا رمضان ،بابا
فرجیوسنگدیوارتافروکشکردنسیالبمسدوداست.
همچنین بارشبارانشدیددردرگزموجببروزخساراتی
به مزارع و اماکن مسکونی و دامی در نقاط مختلف شد.
طبق گزارش های رسیده از بخش چاپشلو سیالب های
عظیمی از دامنه کوه ا ...اکبر به سمت روستاهای دامنه
جاری شد که روستای پرکند درمحاصره سیالب قرار
گرفت و سیل به داخل برخی از منازل نفوذ کرد.

•بارش ها امروز نیز ادامه دارد

بارش باران های تندری که از عصر دوشنبه گذشته
در مشهد و استان آغاز شده بود ،امروز هم در مشهد و
نقاطی از استان ادامه خواهد داشت .یحیی قائنی پور
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان در
این زمینه به «خراسان رضوی» گفت :بارش باران امروز
هم در استان ادامه می یابد و احتمال آب گرفتگی در
بخش هایی از مشهد و شهرهای دیگر استان محتمل
است .وی می افزاید :روز پنج شنبه هم احتمال بارش
های رگباری در بخش هایی از استان وجود دارد ،البته
از این روز وضعیت جوی استان به شرایط پایدار می رسد.
قائنی پور درباره دمای هوای استان در روزهای پیش
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رو نیز می گوید :افزایش دمای هوا در استان به صورت
تدریجی آغاز شده و دما از آخر هفته با پایدار شدن
وضعیت جوی افزایش محسوسی خواهد داشت.سازمان
هواشناسی با صدور اخطاریه ای اعالم کرد ،با توجه به
تقویت ناپایداریهای جوی طی امروز ،وقوع بارشهای
تندری توأم با وزش باد شدید و احتمال آب گرفتگی
معابر و سیالبی شدن مسیلها در اکثر نقاط مستعد
استان  ،از جمله شهرستان مشهد وجود دارد .در این
اطالعیهآمدهاست:باتوجهبهتحلیلالگوهایهواشناسی
بیشترین میزان بارش طی امروز در شهرستانهای
درگز(بهویژهنواحیشرقی)،کالتنادر،قوچان،چناران،
مشهد(به ِویژه غرب و شمال) ،فریمان ،اطراف تربت
حیدریهوکاشمر،همچنینکوهسرخپیشبینیمیشود.

چهره ها و خبرها
فرمانداررشتخوارخبرداد:

عملیاتبهسازیوآسفالت 2محور
روستاییرشتخوارانجامشد

خاکشور -فرماندار رشتخوار گفت :عملیات به سازی و آسفالت محور
روستایی «ملک آباد و کت » از توابع بخش مرکزی رشتخوار به طول 13
کیلومتر انجام شد .خالقداد عرب در بازدید از محور ملک آباد گفت :پروژه
آسفالت ریزی معابر روستایی ملک آباد با مساحت چهار هزار و  500متر مربع و با اعتبار یک میلیارد و
 500میلیون ریال و روستای کت رشتخوار با مساحت هشت هزار مترمربع و با اعتبار هزینه شده حدود
دو میلیارد و  500میلیون ریال انجام شد .وی گفت :ایجاد راههای روستایی ایمن و مناسب در شهرستان
برای مسافران و گردشگران ضروری است که در پی آسفالت این محور ها بیش از هزار خانواراز نعمت راه
ایمن و مناسب برخوردار شدند.

باخبرنگاران
شهرستانها

کالته /رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار گفت:
همزمان با حلول ماه مبارک رمضان از  27اردیبهشت
ماه امسال به مدت یک ماه طرح ضیافت الهی در هفت
بقعه متبرکه شهرستان های سبزوار و خوشاب اجرا
می شود.
حجتاالسالم حسین نیساری در گفتوگو با خراسان
رضوی با اشاره به اجرای طرح ضیافت الهی در هفت
بقعه متبرکه شهرستان های سبزوار و خوشاب از
 27اردیبهشت امسال به مدت یک ماه ،اظهار کرد:
همزمان با حلول ماه مبارک رمضان طرح ضیافت الهی
با رویکرد تبدیل بقاع متبرکه به قطب معنوی در بقاع
متبرکه شامل آستان مقدس امامزادگان شعیب بن
موسی(ع) ،معصوم زادگان(ع) خسروجرد ،حسن (ع)
کوشک ،حسن(ع) نزلآباد ،یحیی بن زید(ع) ششتمد،
ابراهیم(ع) نوده انقالب و امامزاده یحیی(ع) سبزوار
برگزار می شود.
فیض عارفی -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر
از ثبت دو وقف جدید با نیت قرآنی در کاشمر خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین صادق خلیلی در گفت وگو با
خراسان رضوی اظهار کرد :دو وقف جدید با نیت حمایت
از فعالیتهای قرآنی در شهرستان کاشمر به ارزش بیش
از یک میلیارد ریال به ثبت رسید.
کالته -مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
ایران طی حکمی علیاکبر عرب عامری را به سمت
مدیر جدید شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه
سبزوار منصوب کرد.
تمدن -مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
از فروش محصول گوگرد پاالیشگاه گاز شهید هاشمی
نژاد در بستر اینترنت با استفاده از فناوری روز و فناوری
ارتباطات خبر داد.
اصغری  /محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان
بینالمللی استاد محمدجواد پناهی ،محمدرضا فرحزاد
و قاریان شهر فریمان و فرهادگرد با شکوه خاصی در
مسجد النبی شهر فرهادگرد برگزار شد.
نوری /کارشناس فرهنگی و امور تبلیغی اداره تبلیغات
اسالمی بردسکن از اعزام  110مبلغ خواهر و برادربه
مناسبت ماه مبارک رمضان به مناطق روستایی و
عشایری این شهرستان خبرداد.

فرماندارسرخس مطرحکرد:

انتقادازپاسخگوییضعیفبعضی
مسئوالنبهمردم

محمودی /فرماندار سرخس در جلسه شورای اداری شهرستان از پاسخ
گویی ضعیف بعضی مسئوالن به مردم در ادارات انتقاد کرد .به گزارش
خراسان رضوی ،حسین سنجرانی در جلسه با مسئوالن ادارات شهرستان
با بیان این که مردم صاحبان انقالب ومدافعان ارزش های نظام اسالمی اند ،اظهار کرد :این که شاهدیم
در بعضی ادارات مراجعانی که برای ارائه طرح های اشتغالی وتولیدی می آیند با پاسخ های سرد وغیر
مسئوالنه مواجه می شوند جای تاسف دارد .سنجرانی یاد آور شد:امسال خوشبختانه سازمان برنامه
وبودجه دستگاه های اجرایی استانی را مکلف کرده که قبل از ارائه پیشنهادها با دستگاه پایین دستی
خود در شهرستان هماهنگی کنند.

مدیرجهادکشاورزیکاشمرخبرداد:

اولین کاشت گلخانه ای آلوئه ورا در
شهرستان کاشمر به ثمر نشست
فیض عارفی -مدیر جهادکشاورزی کاشمر از به
ثمر نشستن اولین کشت گلخانهای آلوئه ورا در
این شهرستان خبر داد .مهندس سید ابوالقاسم
موسوی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار
کرد :گلخانه ای که در ابتدای سال زراعی جاری
مورد کشت گیاه دارویی آلوئه ورا قرار گرفته بود
به ثمر نشست .وی افزود :دو نفر از کشاورزان
عالقه مند روستای کسرینه در بخش مرکزی
شهرستان با احداث گلخانه  2000متر مربعی
و کاشت گیاه آلوئه ورا توانستند برای اولین بار
محصول آن را به بازار عرضه کنند .موسوی
گفت :پیش بینی می شود از سطح 2000
متر مربع در یک فصل حدود  100تن برگ
برداشت شود و با توجه به قیمت هر کیلو برگ
که بین  1000تا  1200تومان به فروش می
رسد درآمد خوبی برای کشاورز حاصل شود؛
همچنین عالوه بر فروش برگ که محصول
اصلی گیاه است می توان از فروش پاجوش
گیاه نیز درآمد خوبی کسب کرد .موسوی اظهار

کرد :از مزیت های اصلی آلوئه ورا نیاز آبی کم
آن است به طوری که می توان مدار آبیاری را در
فصل زمستان تا  40روز و در تابستان تا  12روز
تنظیم کرد ،بنابراین آن را جایگزین مناسبی
برای گیاهان پرآب طلب فعلی می دانیم .وی
بیان کرد :آلوئه ورا گیاهی است که تا هفت سال
عملکرد اقتصادی و همچنین مقاومت خوبی
در برابر آفات دارد و می تواند سرمای تا صفر
درجه سانتی گراد و گرمای تا  40درجه سانتی
گراد را تحمل کند .موسوی ادامه داد :برای
آلوئه ورا خواص زیادی بر شمرده اند به گونهای
که این گیاه در صنایع آرایشی و بهداشتی و در
درمان بسیاری از بیماری ها مانند میگرن ،سوء
هاضمه ،جوش ،سوختگی و همچنین ترکیب در
نوشیدنی ها و دم نوش ها قابل استفاده است.
وی خاطرنشان کرد :امیدواریم بتوانیم با ایجاد
صنایع تبدیلی و فراوری آن در شهرستان و رفع
دغدغه فروش  ،افراد عالقه مند را به سمت
کاشت این گیاه مفید هدایت کنیم.

شهرداربیدختگناباد:

حذف سهم شهرداریها از عوارض
نفتی،مشکالتجدی ایجادمیکند

صفری-شهردار شهر بیدخت گفت :حذف سهم عوارض شهرداریها از
محل فروش فراوردههای نفتی در قانون بودجه  97یکی از اصلیترین
منابع درآمدی آنها را حذف و مشکالت جدی برای آنان ایجاد میکند.
محمدمیربیدختی افزود :درست است که نگاه به شهرداری ها به سمت مستقل شدن بوده است اما با
این قانون دست شهرداری ها بسته خواهدشد .وی با بیان این که شهرداری بیدخت در ماه بیش از 100
میلیون تومان هزینه جاری دارد که  70درصد آن مربوط به حقوق و مزایاست ،افزود :این شهرداری در
سال  1332افتتاح شده و تاکنون  15شهردار داشته است که کل مجموعه تحت پوشش این شهرداری
 270هکتار است.

مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی:

رفع مشکالت خانواده های ایثارگر از مهم ترین
برنامه های بنیاد شهید است

مقصودی -ایجاد اشتغال فراگیرو تکریم ورفع
مشکالت خانواده های ایثارگر از مهم ترین برنامه
های بنیاد شهید است.مدیر کل بنیاد شهید و
امورایثارگران خراسان رضوی درهمایش ایثارگران
درگز با اعالم این خبر افزود :شهدا جزبا رضایت حق
راضی نمی شوندو مومنانی بودندکه شهادت را آغاز
کردندو آن چه برای آنان مهم بود رضایت خداوند و
اعتالی کالم ا ...بود.
حجت االسالم معصومی افزود :به عنوان یک
خدمتگزارتالش می کنیم بتوانیم روحیه ایثارو
شهادت و عشق و عالقه و قوت قلب را تقویت کنیم
و در پنج ماه گذشته که مجدد توفیق خدمت گزاری
پیدا کردیم هم سعی می کنیم ضمن بازدید از
شهرستان ها مشکالت خانواده های ایثارگران
را بررسی کنیم .وی افزود :هم اکنون با توجه به
محدودیت استخدام مشکل بیکاری فرزندان
ایثارگران وجود دارد و این وضعیت را نمی توانیم
تحمل کنیم و دراین باره جلساتی رابا مسئوالن
مربوط درقالب کارگروه های اشتغال تشکیل

دادیم وتالش های الزم برای ایجاد اشتغال انجام
شده است .مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان افزود :درباره فراگیر کردن تکریم و تجلیل
ازایثارگران و شهدا نیز تالش های زیادی انجام
گرفته است و قاطبه مسئوالن نیروهای خوب و
عالقه مند به خانواده های شهدا و ایثارگران هستند
و با هماهنگی استانداری و فرمانداری برنامه های
خوبی برای دیدار با خانواده ها طراحی شد.

محمودی /مدیر کمیته امداد سرخس از اهدای
 100سری جهیزیه به  100زوج جوان با مشارکت
نماینده حوزه انتخابیه درمجلس ،خیران وکمیته
امداد خبر داد .به گزارش خراسان رضوی ،علیرضا
دادمحمدی در حاشیه مراسم ازدواج  100زوج
جوان شهرستان با بیان این که هزینه این هدایا
از سوی نماینده حوزه انتخابیه درمجلس ،کمیته
امداد و خیران تقبل شده است ،افزود:در راستای
فرهنگ سازی ازدواج آسان ،مراسم ازدواج این
جوانان همزمان در یک مکان برگزار و100
سری جهیزیه به ارزش  300میلیون تومان از نوع
کاالهای ایرانی تهیه وتحویل زوج های جوان شد.

به مشکالت منطقه ومحرومیت های موجود خاطر
نشان کرد:در هفته های آینده مراسم دیگری با
همکاری سپاه ناحیه سرخس در راستای ازدواج
آسان  34زوج جوان برگزار وجهیزیه نوعروسان

شهرستانها

رئیستبلیغاتاسالمیخلیلآبادخبرداد:

غبار روبی از ۴۰مسجد همزمان
بادههتکریممساجددرخلیلآباد

•رسیدگی به مسائل تحصیلی

حجت االسالم معصومی هدف از آمدن به شهرستان
درگز را اطالع از مشکالت خانواده های ایثارگران
دانست و افزود :در تالش هستیم درزمینه مسکن
وسایر مشکالت آنان اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی درباره سامان دهی گلزار شهدا افزود :این
موضوع نیز دربرنامه کاری بنیاد شهیداست و
مسائل تحصیلی خانواده ها  ،اشتغال  ،مسکن و
مشکالت حقوقی ودرمانی و  ...به اتفاق معاونان در
هرشهرستان بررسی و تاحد امکان رفع خواهدشد .

مراسم جشن ازدواج 100زوج جوان در سرخس برگزار شد
وی با بیان این که در این زمینه الزم است نهادها
ادارات ،موسسه های خیریه و ...از جزیره ای عمل
کردن بپرهیزند ،افزود :مشارکت خیران و نماینده
شهرستان با همراهی کمیته امداد موجب رضایت
مندی بیشتر ونقطه شروعی برای پایان جزیره
ای عمل کردن در این گونه برنامه هاخواهد بود.
دادمحمدی یادآور شد:در طرح تحول کمیته
امداد بیشتر برای توانمند سازی مددجویان
تالش کردیم واز آن جا که نتوانستیم خانواده های
جدیدی را به بدنه کمیته امداد اضافه کنیم سعی
کردیم همان ظرفیت دو هزار و  345خانوار را
حفظ کنیم  .مدیر کمیته امداد سرخس با اشاره

خبر

اهدا خواهد شد .وی از نماینده حوزه انتخابیه
خواست ضمن حمایت های بیشتر از مددجویان با
رایزنی در تهران سهمیه ویژه ای برای شهرستان
در نظر گرفته شود.

نوری  -رئیس سازمان تبلیغات اسالمی خلیل آباد از
غبار روبی بیش از  40مسجد همزمان با دهه تکریم
مساجد در خلیل آباد خبر داد و گفت :این سنت حسنه با
هدف نهادینه کردن فرهنگ بهداشت مساجد و آمادگی
برای ورود به ماه مبارک رمضان تا پایان ماه شعبان انجام
می شود .به گزارش خراسان رضوی ،حجت االسالم
قاسم مجیدی در حاشیه مراسم غبار روبی مساجد که
با حضور امام جمعه و فرماندار خلیل آباد در مسجد امام
حسن مجتبی (ع) شهرستان برگزار شد به خراسان
رضوی گفت :دهه آخر ماه شعبان به عنوان دهه تکریم
مساجد نامگذاری شده است و با توجه به این که به ماه
مبارک رمضان نزدیک می شویم مساجد شهرستان غبار
روبی و آماده استقبال از روزه داران می شود.
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