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دهه فجر

تدارک ۶۵۳عنوان برنامه استانی برای دهه مبارک فجر

جعفری  :حقوق فلسطینیان در سند جعلی «معامله قرن» نادیده گرفته شده است

حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری
(س)
سالروز شهادت حضرت زهرا

در ســالروز شــهادت بانــوی دو عالــم،
شهرهای مختلف اســتان شاهد برگزاری
اجتماعات عزاداری و مراســم ســوگواری
بود .در مشــهد نیز صبح دیروز عزاداران
فاطمی پــس از اجتمــاع در میدان شــهدا
به حــرم مطهــر رضوی مشــرف شــدند تا
شــهادت حضرت زهــرا(س) را بــه فرزند
ایشان حضرت رضا(ع) تسلیت بگویند.
•مجاهدتحضرتزهرا(س)هموزن
مجاهدتحضرتعلی(ع)بود

عــزاداران ســپس بــا حضــور در رواق امــام
خمینــی(ره) حــرم مطهر رضــوی به عــزاداری
پرداختنــد .آیت ا ...علــم الهدی در این مراســم
گفــت  :اگر حضــرت زهــرا (ســام ا...علیها) با
انحراف مبــارزه نمیکرد امروز خبری از اســام
نبود و انحــراف والیت از مســیر امامت باعث دور
شدنازوحیوپیامبرمیشد،مجاهداتحضرت
زهرا (س) با جریان انحرافی هم وزن مجاهدات
حضرت علــی (ع) با کفــر بود که هــر دو حضرت
همواره پیروز شــدند .امام جمعه مشهد تصریح
کرد :جبهــه اعتراضی که حضرت زهــرا(س) به
وجودآوردندامروزبیشاز ۳۰۰میلیونطرفدار
دارد که میگویند اشــهد ان علی ولــی ا . ...وی
همچنینبااشارهبهرشادتهایشهیدسلیمانی
اظهار کــرد :رهبــری فرمودند خالصــه زندگی
شهیدسلیمانییکزندگیفاطمیاست.
•مدیونحضرتفاطمه(س)هستیم

تولیت آســتان قدس رضوی نیز در ویــژه برنامه
فاطمیون انقالبی که در حسینیه حضرت علی
اصغر(ع) شهر طرقبه برگزار شد ،اظهار کرد  :به
برکت وجــود فاطمه زهرا(س) و فرزندانشــان،
اســام ناب محمدی حفظ شــد از همیــن رو ما
خیلیمدیونفاطمهزهرا(س)هستیموحداقل
کارودین مابهاینبانویبزرگشرکتدرمراسم
عزاداری ایشــان اســت .حجتاالســام مروی
همچنین با اشــاره به دشــمنی ورزی دشمنان
اســام در عصــر حاضــر بــه یکــی از مهمتریــن
نشــانههای این دشــمنی اشــاره و اظهــار کرد:
دشــمنان اســام با ایجاد داعش قصد داشتند
اسالم و مســلمانان را بدنام کنند تا در دنیا علیه
اسالمتبلیغاتبدومنفیشودایندرحالیاست
کهداعشدستپروردهدشمناناسالماستاما
کسی در مقابل این دشــمنان ایستاد که یکی از
تربیت شدگان مکتب فاطمه زهرا(س) بود و آن
فردکسیجزرهبرانقالبنیست.ویهمچنین

عکس :آستان نیوز

سوگواران
فاطمی

با اشاره به رشادتهای سردار شهید سلیمانی
یادآورشد:شهیدقاسمسلیمانی ظرفدوسال
داعشراازمنطقهبیرونکرد.
تولیت آســتان قدس رضوی در پایان سخنانش
با اشــاره به مظلومیت حضرت فاطمه(س) بعد
از مرگ پدر بزرگوارشــان و دفن شــبانه ایشــان
تاکید کرد:بــه برکت وجود فاطمــه زهرا(س) و
فرزندانــش اســام نــاب محمدی حفظ شــد از
همیــن رو ما خیلــی مدیــون فاطمه زهــرا(س)
هستیموحداقلکارودین مابهاینبانویبزرگ
شرکتدرمراسمعزاداریایشاناست.
•والیتمداریشهیدسلیمانیناشیازاقتدا
بهسیرهفاطمیاست

رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشور
نیز در ویژه برنامه فاطمیه در حرم مطهر رضوی
گفت:والیتمداریودشمنستیزیشهیدسردار
سلیمانیناشیازاقتدابهسیرهفاطمیاست.به
گزارشآستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمین
«محمدجواد حاج علی اکبری» با اشــاره به این
که اصل زیســتن و زندگی عابدانه برای فاطمی
شدن است ،بیان کرد :سیره حضرت زهرا(س)
دربردارنــده زندگــی تــوام بــا توحیدبــاوری،
والیتمــداری و قیامت باوری اســت .امام جمعه
موقت تهران افزود :مومنــی که میخواهد اهل
سیره فاطمی و علوی باشــد ،باید مراقب تربیت
فرزند ،برخــورد با همســر ،چگونگی به دســت
آوردن درآمــد و برخورد خود نســبت به مســائل
روز جامعه و مردم باشــد .مومــن وقتی میتواند
ادعا کند که شــیعه واقعی حضــرات معصومین
شــده اســت که طهارت باطنی ،سختکوشی،
جهاد،عبادتودیگرفضیلتهایاخالقیرادر
وجودش افزایش دهد .وی با اشاره به این که در
خانهاهلبیت(ع)نبایدبهکمقانعشویم،اظهار
کرد:حاجقاسمسلیمانیباتزکیهنفس،خودرا
درخطاهلبیت(ع)قراردادوباشجاعتوجهاد
فی ســبیل ا ...به مقامهــای واالیــی از عبادت،
عبودیتوشهادترسید.
•دورانتعیینسرنوشتخاورمیانهتوسط
کاخسفیدگذشتهاست

حجتاالسالم سید محمدحســن ابوترابیفرد
امامجمعهموقتتهراننیزدرمراسمسوگواری
سالروز شهادت حضرت زهرا (س) که با حضور
اســتادان و طــاب حــوزه علمیــه در مدرســه
علمیه آیــتا ...خویــی برگزار شــد ،گفت :تمام
دستاوردهای جهان اسالم و به خصوص تشیع،

ثمره بیــش از هزار ســال تــاش فقهــا و علمای
اســام اســت .میتوان آثار و ثمــرات این تالش
را در تمام دنیا دید ،به عنوان مثال ،فلســطین با
فریاد ا ...اکبر و برپایی نماز در مســجد االقصی
در مســیر بازگشت به هویت اســامی خود قدم
برمیدارد.رئیسجمهورآمریکانیزازطرحخود
برای فلسطینیان پرده برمیدارد؛ در حالی که
آن دوران که کاخ ســفید سرنوشــت خاورمیانه
را رقم میزد ،گذشــته اســت .به گــزارش مهر،
حجتاالسالم ابوترابی فرد در ادامه با اشاره به
مشکالتاقتصادیکشوراظهارکرد:اگرمجلس
و دولــت در تصمیمات عالمانــه قــدم بردارند و
مصوباتبالحاظمسائلبلندمدتتصویبشود،
مشکالتاقتصادیحلخواهدشد.ویدرادامه
افزود :در جامعه ما ،امنیت مدیون دین اســت و
نه دوربینهای مختلف و دوربین مداربسته .به
عنوانمثالدرشهریمانندلندن،اگردوربینها
وجودنداشت،بزهکاریوخالفهایمختلفی
ازمردمسرمیزد.
•الگوییبرایهمهزنانومردان

حجت االســام رجایــی خراســانی مدیر مرکز
فقهی ائمــه اطهــار مشــهد نیــز در گردهمایی
بیش از 700نفر از ائمه جماعات حاشــیه شهر
مشهد که در تاالر شــهر برگزار شد ،اظهار کرد :
زندگی حضرت فاطمه(س) برای همه مردان و
زنان الگوست و اگر کسی از راه ایشان منحرف
شــود و راه دیگــران را در پیــش گیرد ،خســران
دیده و منحرف شده است .به گزارش رسا ،وی
همچنیندربارهاهمیتفعالیتهایفرهنگی
در حاشیه شهر گفت  :در حاشــیه شهر افرادی
مســتضعف حضور دارند و شــما در کنــار آن ها
زندگیمیکنیدواینکارارزشمندیاست.
•تشرفکاروانپیادههزارنفریمللاسالمی
بهحرممطهررضوی

همزمان با ســالروز شــهادت دخت نبــی مکرم
اســام(س) کاروانــی هــزار نفره از مســلمانان
کشــورهای عراق ،کویت ،افغانستان ،الجزایر و
عمان نیز با پای پیاده به بارگاه منور امام علی بن
موسیالرضا(ع)مشرفشدند.بهگزارشآستان
نیوز،مسئولاینکارواندرحاشیهتشرفبهحرم
مطهررضویاظهارکرد:هرسالدرایامشهادت
حضرتزهرا(س)وبرایعرضتسلیتبهپیشگاه
حضرترضا(ع)جمعزیادیازمشتاقانومحبان
اهل بیت(ع) از کشــورهای مختلف پــای پیاده
مسیرنیشابورتامشهدالرضا(ع)راطیمیکنند

تا در سالروز شــهادت این بانوی گرامی در حرم
مطهررضویحضورداشتهباشند.
•اجتماعفاطمیوندرشهرستانها

روز گذشــته همچنین برخی شهرستان های
استان شاهد برپایی اجتماع عزاداران فاطمی
بود .همزمان با سالروز شهادت مهربان ترین
مادر و حجت خدا در روی زمین حضرت فاطمه
زهــرا (س)اجتماع بزرگ فاطمیــون ،پیروان
مکتــب والیــت و امامت بــا حضور قشــرهای
مختلف مردم شــیعه و اهل سنت تربت جام با
شــکوه خاصی در مســجد الزهــرا (س) تربت
جام برگزار شد .در این محفل فاطمی پس از
نوحه سرایی و عزاداری ،امام جمعه تربت جام
با اشــاره به آیات الهی  ،احادیث نبوی  ،علوی
و ســیره عملی حضرت زهرا(س) بر ادامه راه
دخت نبی مکرم اسالم تاکید کرد.
•رونماییاز 3کتاب

همچنین به مناسبت سالروز شهادت حضرت
فرهنگی
زهرا(س) در چهلوسومین سهشنبه
ِ
ســازمان کتابخانههــا ،موزههــا و مرکز اســناد
آستانقدسرضویازقدیمیتریننسخخطی
این مجموعه با محوریت حضــرت فاطمه(س)
رونمایــی شــد .بــه گــزارش گنجینــه رضوی،
کشــف الغمه فی معرفه االئمه» ،تألیف علیبن
عیســی اربلــی« ،ذخائــر العقبــی فــی مناقب
ذوی القربــی»؛ تألیف احمدبنعبــدا ...طبری
و «ریــاض االبرار فــی مناقــب االئمــه االطهار»
تألیف نعمتا...بنعبدا ...جزایری کتاب های
رونماییشدهدراینمراسمبود.
•برنامههایفرهنگیوهنریدرسطحمشهد

به همین مناسبت شب شعر آیینی «سوگوارهای
در رثــای حضــرت زهــرا(س)» بــه همــت خانه
هنرمنــدان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی
شهرداریمشهددرفرهنگسرایترافیکبرگزار
شد.همچنینهمزمانباسالروزشهادتحضرت
زهرا(س) آیین «صبــح فاطمی با ســلیمانی» با
حضــور خانــواده های شــهدای مدافع حــرم در
کتابخانهمرکزیامامخمینی(ره)مشهدبرگزار
شــد.در این مراســم جمعی از مادران و فرزندان
و خانــواده هــای شــهدای مدافــع حرم بــه بیان
خاطراتی از شــهید خانــواده خــود پرداختند به
عالوه کتاب هــای «جســتاری در خاطرات حاج
قاسمسلیمانی»«،سربازانسردار»«،یادتباشد»
و«پسرکفالفلفروش»معرفیوخوانششد.

سرپرستفرماندارینیشابورخبرداد:

تخصیص ۳۳میلیارد از مصوبات سفر ریاست جمهوری به نیشابور
شــجاعی مهر /معاون اســتاندار و سرپرســت
فرمانداری نیشــابور گفت ۳۳۰ :میلیارد ریال
از مصوبات ســفر ریاســت جمهوری به نیشابور
درقالببودجهسال ۹۸تخصیصیافتهاست.
علیرضا قامتی در نشســت خبــری گفت :برای
تهیه طرح و عرصه حریم شــهر کهن نیشابور در
محدودهعطاروخیام 100میلیاردریال،تکمیل
سایتموزهشادیاخ ۹۰میلیاردریال،حفاظتو
آماده ســازی و مرمت محوطه تاریخی مجموعه
عطار و خیام ۳۰میلیارد ریال ،تکمیل مجموعه
فاخر و ارزشــمند افــاک نمای خیام نیشــابور
ل و تکمیل دانشکده ادبیات و
 ۱۰۰میلیارد ریا 
علومانسانیدانشگاهنیشابور ۱۰میلیاردریال
اعتبارتخصیصیافتهاست.
•شروع ساخت بیمارستان سوم نیشابور
پس از  2سال وقفه

وی با بیان این که روند ساخت بیمارستان سوم
نیشابور در ســال  ۹۶به دلیل کمبود اعتبارات
متوقف شــده بود ،افزود :مطابق تفاهم نامه ای
کهبینوزارتبهداشتومجمعخیرینسالمت
امضا شد مقرر شد بیمارستان ســوم نیشابور با
اعتبار  ۱۲۰میلیارد تومان تا ســه سال آینده به
بهره بــرداری برســد .قامتی خاطرنشــان کرد:

طبقاینتفاهمنامهبرایساختاینبیمارستان
 ۶۰میلیارد تومان خیــران و  ۶۰میلیارد تومان
نیزوزارتبهداشتاعتباردرنظرگرفتهاستکه
با تزریق ۱۰میلیارد تومان آن تا پایان ســال این
پروژهپسازدوسالوقفهآغازخواهدشد.

استقبالکردیم.قامتیادامهداد:باتوجهبهاین
کهفرودگاههاشمینژاداحتیاجبهتقویتدارد،
حجمزیادیصادراتووارداتدرنیشابورداریم
و مــی خواهیــم آن را تقویــت کنیــم ،در حــوزه
گردشــگری با توجه بــه تاریخ و تمدن گســترده
فعال هستیم و منطقه ای که در نظر گرفته شده
از نظر هوانــوردی کامــا امن و مناســب بود در
نهایت موافقت نامه ای بــه ارزش  ۱۴۰میلیارد
تومان با ســرمایه گــذار بخش خصوصــی برای
ساخت فرودگاه نیشــابور به امضا رسید که پس
از طــی مراحل قانونی و واگــذاری زمین دولتی
به صورت اجــاره ای به آن ها روند ســاخت آن در
جنوبنیشابورآغازخواهدشد.

•تشریح جزئیات ساخت فرودگاه در
نیشابور

•با دخالت وزیر مشکل مدرسه وکیلی
حل خواهد شد

معاون اســتاندار با بیان این که احداث فرودگاه
برای نیشابور یک ضرورت اســت ،تصریح کرد:
ابتدا موافق ساخت فرودگاه در نیشابور نبودیم
اما با توضیح سرمایه گذار مبنی بر این که عالوه
بر فضــای فرودگاهــی ،تعمیــرات و بحث های
آموزش خلبانی هم لحاظ شده است و برای این
موارد مجوز قانونــی در ایران و اروپــا را مطابق با
استانداردهایاروپا نیزگرفتهاندازاینموضوع

فرماندار نیشابور با تشــکر از خیرمدرسه ساز
نیشــابوری کــه تاکنــون  ۸۰مدرســه در این
شهرستان ساخته اســت گفت :در سفر اخیر
وزیــر آمــوزش و پــرورش به نیشــابور مشــکل
مدرسه وکیلی  ۸که باعث اختالف بین وزارت
آموزش و پرورش ،سازمان اوقاف و حوزه علمیه
نیشــابور و دغدغه مردم و مســئوالن شده بود
بررسی شد و وزیر قول حل سریع این موضوع

را دادنــد .وی ادامــه داد :مدیــر کل حقوقــی
وزارت آموزش و پرورش سه شنبه در نیشابور
حضــور یافت و مقرر شــد یک قطعــه زمین ،به
مبلغ  ۲۵میلیارد ریال برای حل مشــکل آن و
برخی خدمــات جانبی ارائه کننــد و به زودی
این موضوع خاتمه خواهد یافت.
•هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال پروژه در دهه
فجر به بهره برداری می رسد

معاون اســتاندار و فرماندار نیشــابور با اشاره به
پروژه های دهه فجر نیشابور گفت ۲۲۱ :پروژه
با اعتبار حدود هزار و 800میلیارد ریال در دهه
فجر در نیشــابور به بهره برداری خواهد رسید.
علیرضا قامتی افزود ۱۰۰ :پروژه مخابراتی در
 ۵۰روســتا و هفت نقطه شــهری با اعتبار۷۰۰
میلیارد ریال ،ســه واحد بزرگ صنعتی با اعتبار
 ۲۲۸میلیارد ریال ۱۳ ،طرح بزرگ کشاورزی
بااعتبار ۲۳۱میلیاردریال ۲۰،پروژهشهرداری
بااعتبار ۱۴۶میلیاردریال،پروژههایدهیاری
هاومعابرروستایی ۸۲میلیاردریالازمهمترین
آنهاست.ویخاطرنشانکرد ۱۲۲۶:میلیارد
ریالازایناعتباراتدولتی ۴۷۰،میلیاردریال
ســرمایه گذاری بخش خصوصیو  ۹۸میلیارد
ریالنیزتسهیالتبانکیراشاملمیشود.

معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتاندار گفت:
بــا مشــارکت کارگروههــای متشــکل از دســتگاههای
اجرایی اســتان ۶۵۳ ،عنــوان برنامه در قالــب هزاران
برنامه اجرایی تدارک دیده شــده اســت که در ایام دهه
مبارک فجر برگزار میشود .به گزارش اداره کل روابط
عمومی اســتانداری« ،حســن جعفری» در جلسه ستاد
گرامی داشــت دهه مبارک فجر افــزود :چهلویکمین
جشن پیروزی انقالب اسالمی در مقطع زمانی فعلی از
اهمیت خاصی برخوردار است .وی با اشاره به رونمایی
رئیس جمهور تروریســت آمریکا از سند مجعول و باطل
«معامله قرن» اظهار کرد  :در بندهای این سند جعلی و
زورگویانه حقوحقوق فلسطینیان کامال نادیده گرفته
شدهوکشورجعلیرژیمصهیونیستیبهرسمیتشناخته
شدهاست.معاوناستاندارتصریحکرد:ترامپجنایتکار
بهدنبالایجادحاشیهامنبرایرژیمصهیونیستیاست،
لذادردههمبارکفجربایدابعادنیتهایپلیدویبرای
همگان افشا شود .جعفری با تاکید بر این که معاندان و
ضدانقالبدرفضایمجازیوحقیقیبهدنبالکمرنگ
نشان دادن حماســه دهه مبارک فجر امسال هستند،
خاطرنشــان کرد :اســتانداری و ادارات استان آمادگی
کامل دارند کــه از تمامی برنامههای دهــه مبارک فجر
حمایتالزمراانجامدهند.
•لزومتبیینبیانیهگامدوم

ویبااشارهبهاهمیتلزومتبیینبیانیهگامدومانقالب
در دهه مبارک فجر ادامــه داد :مقام معظــم رهبری در

بیانیــه گام دوم انقــاب میفرمایند که برخــی افراد به
دنبالتحریفتاریخانقالبهستند،بنابراینتشریحابعاد
گوناگونشکلگیریانقالبدراینایامبایدموردتوجه
قرار بگیرد تا تاریخ پرشکوه ما مورد هجمه دشمن واقع
نشود .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراســان رضوی با بیان این که ابعاد شخصیت فردی،
حقوقیورهبریامامراحلرابایدبهخوبیمعرفیکنیم،
افزود:بسیاریازجوانانمادرخصوصابعادشخصیتی
امامخمینی(ره)آشناییکاملندارند،دراینزمینهباید
ابعاد شــخصیتی امام راحل در این ایام باشکوه بیش از
گذشتهتشریحشود.معاونسیاسی،امنیتیواجتماعی
استانداری خراســان رضوی «وحدت و همدلی» را یک
اولویت دانست و بیان کرد :مدیران حتما در دهه فجر با
رسانههاتعاملبیشتریداشتهباشندوخدماتدولترا
تشریحکنند.رئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی
خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه اظهار کرد:
شعار محوری دهه فجر امسال «انقالب اسالمی ،زنده و
پویادرپرتووالیتمداری،جهادومقاومت»است.
حجت االسالم سید محمد سلطانی افزود :ویژ ه برنامه
رژهموتوریبهمناسبتسالروزورودامامراحلبهمیهن،
نواختنزنگگلبانگانقالب،عطرافشانیمزارشهدادر
سطح استان ،نورافشانی شب 22بهمن ،بانک تکبیر و
تدارک ویژه برگزاری باشکوه مراسم 22بهمن به دلیل
همزمانیباچهلمینروزازشهادتسردارشهیدسپهبد
حاج قاسم ســلیمانی ،از جمله برنامههای ویژه حماسه
دههمبارکفجر 98خواهدبود.

نامه جمعی از استادان دانشگاههای مشهد به روسای قوا
درباره مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه
اســتادان دانشگاههای مشــهد درخصوص مصاحبه
وزیر امور خارجه با نشریه اشپیگل نامهای سرگشاده
خطاب به روسای قوا منتشر کردند.
به گزارش تســنیم در این بیانیه آمده است :مصاحبه
وزیرامــور خارجه جمهوری اســامی ایران با نشــریه
اشــپیگل ،بــا نقــاط تاریــک و از موضع ضعــف ،برای
ایرانیان و وطن پرستان حق طلب قابل قبول نیست.
از وزیر خارجه که نماینده ملت بزرگ ،فهیم و انقالبی
است توقع داریم زبان دنیا را بفهمد و با رعایت اصول
توگو کند.
عزت ،حکمت و مصلحت با آنها گف 
با تحلیل بخش های مختلــف مصاحبه دکتر ظریف با
نشریه اشپیگل آمده است  :ما استادان دانشگاههای
مشهد ضمن تاکید بر دفاع از مطالبه ملت شریف ایران
در ایام ا ...تشییع شــهدای مقاومت ،تنها راه در پیش
پای ملت ایران را قوی شدن در همه عرصهها میدانیم
و با رهبرحکیم انقالب هم داســتانیم که« :باید تالش
کنیم قــوی بشــویم؛ مــا از مذاکره هــم ابایــی نداریم؛
البته نه بــا آمریکا ،با دیگــران؛ اما نــه از موضع ضعف،
از موضــع قــوت ،از موضــع قــدرت» .از روســای قوای

ســه گانه میخواهیم مراقبت کافی بر رعایت وحدت
ملی ،تاکیــد بر محــور مقاومت و خونخواهی شــهید
حاج قاسم سلیمانی را سرلوحه کار خود قرار دهند .از
ریاســت محترم جمهور و نمایندگان دیپلماسی مردم
انقالبی ایــران میخواهیم به درســتی خواســتهها و
مطالبات مــردم و نخبگان را نمایندگــی کنند و پیگیر
و مدافع حقــوق مردم عزیــز و ســربلند ایران باشــند.
شــایان ذکر اســت در اعتراض به اظهــارات اخیر وزیر
امور خارجه ،جمعی از مردم نیز مقابل دفتر نمایندگی
وزارت امور خارجــه تجمع کردنــد .وزارت خارجه نیز
درباره این موضوع بیانیه ای صادر و در آن اعالم کرد:
«وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایران ضمن
تقدیر از حساســیت های عالقهمندان بــه آرمان های
انقالب و بهره بردن از نقدهای کارشناسی انجام شده،
وظیفه خود می داند یک بار دیگر نســبت به اســتفاده
جناحیازموضوعاتملیهشداردهد.ایجاددوقطبی
«مذاکره  -عــدم مذاکره» در شــرایط فعلی سیاســت
خارجی و فضای انتخاباتی داخلی آثار مخرب بر منافع
ملی کشور و اعتماد عمومی جامعه خواهد داشت».

امامجمعهاهلسنتتربتجام:

از مسلمانان میخواهیم مخالفت خود را با معامله قرن اعالم کنند

حقدادی /امامجمعهاهلسنتتربتجام ومدیرحوزه
علمیه احمدیــه با محکــوم کــردن معاملــه آمریکایی و
صهیونیستی گفت :طرح معامله قرن کامال «آمریکایی
واسرائیلیاستویکطرفهبهنفعآمریکاواسرائیلوبه
ضرراسالموملتمظلومفلسطیناستوموجمخالفت
مســلمانان و همه آزادی خواهان جهــان را برانگیخته
اســت .مولوی شــرف الدین جامی االحمــدی با اعالم
حمایتازمردمفلسطینوبااشارهبهاینکهفلسطینپاره
تن اسالم است ،افزود :ازتمام مسلمانان و مستضعفان

جهان می خواهیم بــه هر طریق ممکــن مخالفت خود
را بــا این طرح ننگیــن و ضد اســام و ضد مــردم مظلوم
فلسطیناعالمکنندومانعاجرایطرحقالبیآمریکایی
و صهیونیســتی شــوند.وی ادامه داد :حمایــت ازمردم
فلسطینآرمانوفریادهمیشگیبنیانگذارروزجهانی
قدس حضرت امام راحــل و مقام معظم رهبــری بوده و
هست.مولویشرفالدینجامیاالحمدیتصریحکرد:
این طرح ننگین هیچ امتیازی نصیب مردم ســتم دیده
فلسطیننمیکندوکامالیکطرفهاست.

رئیس شورای شهر کاشمر استعفا کرد
مهدیان /رئیس شورای شهر کاشمر در جلسه علنی
شورا ،اســتعفایش را قرائت کرد .به گزارش خراسان
رضوی ،در جلسه شــورای اسالمی شــهر کاشمر که
بیش از یک ســال اســت بــدون حضــور خبرنــگاران
برگزار می شــود« ،حســن اعمــی بنده قرایــی» که از
شهریور  ۹۷سکان ریاست این شورا را به دست گرفته
بود اســتعفا کرد .وی در بخشی از اســتعفا نامه اش

نوشته اســت بنده بر این باور بوده و هستم که شفاف
بودن و شــفاف عمل کــردن یکی از راه هــای کاهش
فساد ،بهبود شرایط معیشــت مردم و کسب رضایت
عمومی است اما امروز شاهد مسائلی همچون دروغ،
پنهان کاری ،مســئولیت ناپذیری ،تهدیــد ،تطمیع و
مســامحه و معامله هستیم و با ســازوکار موجود هیچ
امیدی به اصالح آن نیست.

گالیه مردم از تعطیلی بانک کشاورزی شعبه قائم بردسکن
علی نوری /بانک کشــاورزی شــعبه قائم بردسکن که
حدود 20سال است در هسته مرکزی بردسکن فعال و
پاسخگویخدماتبانکیمردمبودهبهدلیلکمبودنیرو
بیشازیکماهاستکهتعطیلشدهاست.امینییکیاز
شهروندانگفت:بانککشاورزیشعبهقائمپاسخگوی
بخشی ازخدماتبانکیمراجعانبودودیگرمردمنیازی
نداشتندبهبانککشاورزیمرکزیمراجعهکنند.ویاز
مسئوالنخواستپیگیررفعاینمشکلباشند .نجفی
سرپرستبانککشاورزیبردسکن علتاصلیتعطیلی
این شــعبه را کمبود نیــرو ذکر کرد و گفــت :بیش از یک
ماه اســت که این شعبه تعطیل شده اســت و مردم برای
دریافت خدمات به بانک کشاورزی مرکزی بردسکن
مراجعــه می کننــد .وی مطرح کــرد :هم اکنــون بانک
کشــاورزی مراجعه کنندگان بســیاری دارد و از ســوی
دیگربانککشاورزیمرکزیبردسکننیزباکمبودنیرو

مواجهاستوحداقلبهسهنیرویدیگرنیازداردتاپاسخ
گویمشتریانباشد.نجفیادامهداد:هماکنوندونفر
از نیروها در مرخصی زایمان هســتند و باید مســئوالن
استانبرایرفعاینمشکلتدابیرالزمرااتخاذکنند.وی
اظهارکرد:پرداختتسهیالتخریدادواتکشاورزیو
تشکیل  600پروندهبرایغرامتسیلبرمشکالتاین
بانکافزوده استکهحتیبعدازتعطیلیبانککارمندان
کارهایعقبماندهراانجاممیدهند.ویدرپاسخبهاین
سوال که بانک کشاورزی شــعبه قائم چه زمانی دوباره
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؟ گفت :با صحبت هایی
کهبامسئوالنبانککشاورزیانجامشدهاستبهدلیل
کمبود نیرو این شــعبه همچنان غیر فعال خواهد بود و
احتمالداردکهبردسکنتنهایکشعبهبانککشاورزی
داشتهباشدوشعبهقائمتعطیلوتمامیخدماتدربانک
کشاورزیمرکزیارائهشود.

