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شهرستان ها

مراسم اربعین شهادت
سردار سلیمانی و شهدای
مقاومت در تایباد برگزارشد

کلثومیان -مراســم اربعیــن شــهادت ســردار
سلیمانی و شهدای مقاومت باحضور مردم و علمای
تشیع واهل سنت تایباد و مسئوالن و امامان جمعه
تشیعواهلسنتدرمحلسالنهمایشهایخلیج
فارس دانشــگاه پیام نــور تایباد برگزارشــد .در این
مراسم سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه ثامن االئمه
سپاه خراســان پیرامون جایگاه مقاومت و شهدای
مقاومت گفت :شــهید سردار ســلیمانی با اخالص
وپیروی از رهبری توانست شر داعش را از سر مردم
منطقه کم کنــد.در ایــن همایش ،ســیاح فرماندار
تایباد و سرهنگ قربی فرمانده محور عملیاتی سپاه
تایباد از حضور حماسی مردم شیعه واهل سنت در
راهپیمایی یوم ا۲۲ ...بهمن تقدیر کرد.

آغازبهکار 43سازمانمردمنهاد
روستاییدرکاشمر
مهدیان 43 -ســازمان مردم نهاد در روستاهای
بخش مرکزی کاشــمر آغاز فعالیت شــان را جشن
گرفتند .مدیرکل سیاســی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری اســتانداری با اشــاره به این که با گذشت
چهار دهه از پیــروزی انقالب ،اقدامــات و فعالیت
های خوبی در حوزه های مختلف انجام شده است،
گفت :اگر چه در کاشمر شاهد فعالیت تشکل های
سیاسی بودیم ،اما نبود سازمان های مردم نهاد در
حوزه اجتماعی بســیار ضعیف بود .نبی پور با ابراز
خرســندی از فعالیت  43ســازمان مــردم نهاد در
روستاهای بخش مرکزی کاشمر افزود :مهم ترین
موضوع در زمینه توسعه یک منطقه وجود اتفاق نظر
نخبگان است ،بنابراین فعال شــدن سازمان های
مردم نهاد با حضور افراد نخبه و تأثیرگذار می تواند
زمینه ساز پیشرفت و رســیدن به اهداف بلندمدت
باشد .وی با بیان این که سیاست وارد هر حوزه ای
که شود به آلودگی و تفرق منجر می شود اظهار کرد:
قطعا سازمان های مردم نهاد بدون توجه به موضوع
وابستگی به دولت و سیاســی بودن ،شرایط سهل
تری در تمامی بخش ها فراهم مــی کنند .نبی پور
با اشــاره به این که فعالیت ها و اقدامات با سیاست
زدگی و دولتــی کردن ابتر می شــود ،تصریح کرد:
محور ســازمان های مردم نهاد ،حضور مردم است
بنابرایــن باید تالش کنیــم تا زمینــه افزایش تعداد
اعضا و اهداف آن متعالی شود.
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با حضور وزیر صنعت ،معدن وتجارت واستاندار انجام شد

افتتاحطرحتوسعه 2واحدصنعتیویکواحدمعدنیباسرمایهگذاری 540میلیارد
علی نوری -وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،روز
گذشــته بــا ســفربه اســتان و شهرســتان های
بردســکن و چناران طرح های توســعه نساجی
بردســکن و نیــان الکترونیــک درشــهرهای
بردسکن وچناران با ســرمایه گذاری به ترتیب
 270و  150میلیــارد تومــان و همچنین واحد
تولید شــمش طــا بــا ســرمایه گــذاری 120
میلیارد تومان در بردســکن را افتتــاح کرد .به
گزارش خراســان رضوی ،در طرح توسعه واحد
نســاجی در شــهرک صنعتی بردســکن که روز
گذشته به بهرهبرداری رســید ،دو هزار و ۷۰۰
میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری انجام شــده و
این واحد بــرای  ۲۵۰نفر اشــتغال ایجادکرده
است و ظرفیت تولید شــش هزار تن نخ در سال
را دارد.وی همچنیــن دیــروز واحــد تولیــدی
شــمش طالبا عیار  24در کیلومتــر  ۲۵جاده
ســبزوار  -بردســکن را افتتاح کرد ،ایــن واحد
بــا ســرمایهگذاری هــزار و  200میلیــارد ریال
وظرفیت اشتغال زایی برای ۲۰۰نفر را هاندازی
شــده و ظرفیت تولیــد  ۲۰۰کیلو شــمش طال
در ســال را دارد.کارخانه تولید شــمش طالی
بردسکن ظرفیتکانسنگورودی 500تندر
روز را دارد .بهرهبرداری از طرح توسعه شرکت
دانــش بنیــان «نیــان الکترونیک» در شــهرک
صنعتی چناران  ســومین برنامه سفر رحمانی
وزیــر صمــت بود .حضــور در نشســت کارگروه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی
در شــرکت نیان الکترونیک و حضور در جشــن
روز ملی صادرات و قدردانی از صادرکنندگان
نمونه اســتانی و ملی در اتاق بازرگانی مشهد از
دیگر برنامههای ســفر یــک روزه وزیر صنعت به
خراسان رضوی بود.
•جلوگیری از ورود  1500نوع کاال به کشور

وزیر صمت گفت :ثبت ســفارش بــه این صورت
نیســت که هر کس هــر نــوع کاالیی را دوســت
داشت وارد کند ،در صورتی که کیفیت کاال باال

نباشد ،جلوی واردات بیکیفیت را میگیریم.
رحمانــی درمراســم افتتــاح و بازدیــد از طرح
توسعه نســاجی بردسکن در شــهرک صنعتی
بردسکن اظهار کرد :با وجود تحریمها و این که
طی ســالهای اخیر ما در تحریــم بودهایم ولی
خوشــبختانه در صنعت آلومینیم ،پتروشیمی و
دیگر صنایع افزایش تولید هم داشــتهایم .وزیر
صنعــت ،معــدن و تجــارت افــزود :تحریمهای
ظالمانــه چــه قبــل و چــه در آینــده تاثیــری بــر
رونــد تولیــد نــدارد و این صنعــت جــزو اولویت
هــای وزارت صنعت و معدن کشــور اســت.وی
از هــزار و ۵۰۰تعرفــه جلوگیــری از واردات به
کشــور خبر داد و گفــت :وزارت صنعت ،معدن
و تجارت وکیــل مدافع تولیدکنندگان اســت و
نمیگذاریــم تولیدکنندگان با مشــکل مواجه
شوند.رحمانی از کمکهای تسهیالتی توسط
بانکهای عامل بــه تولیدکنندگان خبــر داد و
افزود :صنایع در راستای بحث اقتصاد مقاومتی
اســت و نمیگذاریــم واردات بیکیفیــت وارد
کشور شود.وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
ثبت ســفارش به این صورت نیست که هر کس
هر نوع کاالیی را دوســت داشــت وارد کند ،در
صورتــی کــه کیفیــت کاال بــاال نباشــد ،جلوی
واردات بیکیفیت را میگیریم .وی ادامه داد:
 ۹۰درصــد انواع پوشــاک مــورد نیاز مــردم در
داخل کشور تولید میشود.رحمانی در حاشیه
بازدید از طرح توســعه واحد نســاجی بردسکن
خراسان رضوی به خبرنگاران گفت :با این حال
در حوزه نساجی ،پوشاک و پارچه نیاز بیشتری
به تولید داریم و امسال این حوزه جزو پروژه های
ویژه این وزارتخانه است .وی با اشاره به تقویت
زنجیــره تولید نســاجی ادامــه داد :امســال در
حوزه پارچه و نساجی چند واحد به بهرهبرداری
میرسد و چند واحد نیز در حال احداث است.
رحمانی با بیان این که در برخــی موارد مربوط
به پارچه به خودکفایی رســیده ایم و واردات در
این خصوص متوقف شــده اســت ،افزود :پیش

از این در حوزه چادر مشــکی حدود  ۹۰درصد
نیاز کشور از خارج تامین میشد اما با طرح های
جدید در حــوزه تولیــد پارچه چادر مشــکی که
به زودی به اجرا در میآید ،طــی ماه های آینده
پارچه داخلی چادر مشــکی بــا کیفیت مطلوب
به بازار عرضه میشود .وزیر صمت اظهار کرد:
از اردیبهشت امسال تاکنون بسیاری از صنایع
مانند فوالد ،مــس ،آلومینیــم و خــودرو تحریم
بودند اما در این بخــش افزایش تولیــد ویژهای
داشتهایم.وی ادامه داد :امسال صنایع نساجی
جزو پروژههای دارای اولویت است و دولت حوزه
نساجی را جزو پروژههای اقتصاد مقاومتی قرار
داده است .رحمانی گفت :واردات کاال براساس
ثبت ســفارش و نیاز داخل انجام میشــود و در
صورتی که هــر واحد تولیــدی بتوانــد کاال را با
کیفیت و به اندازه نیاز داخل تولید کند ،واردات
آن کاال متوقف میشود که در این راستا امسال
هزار و  ۵۰۰ردیف تعرفه وارداتی حذف و جلوی
واردات این اقالم گرفته شده است .وی با اشاره
به محدودیتهای درآمدی دولت افزود :امسال
تالش کردیم از محل تبصــره  ۱۸قانون بودجه
 ،۹۸منابع صندوق توسعه ملی و منابع دیگر در
قالب پروژههای اقتصادی تســهیالت بسیاری
به بخش تولید اختصاص دهیم .وی ادامه داد:
ســعی کردیم منابع مالــی موجــود را به صورت
بهینه به پروژه های اقتصــادی تخصیص دهیم
تا طرح ها به بهرهبرداری کامل برسند  ،از جمله
این واحدها ،نساجی بردسکن است که امروز از
آن بازدید شــد ،منابع مالــی فاینانس این واحد
نساجی از بانک صنعت و معدن تامین میشود.
ویگفت:مشکلاصلیدرشرایطکنونیکمبود
نقدینگی اســت که با همــکاری بانــک مرکزی
و صنــدوق توســعه ملــی ،از طریــق شــیوههای
نوین مالی از جمله بازار سرمایه یا انتشار اوراق
مشــارکت و همچنیــن تشــکیل صندوقهــای
خاص تالش کردیم از همــه منابع موجود برای
جبران این کمبود بهر ه بگیریم.رحمانی افزود:

مهم ترین درخواست ما از بانکها این است که
با صنعت همراهــی کنیم تا منابــع موجود را در
اختیار بخش تولید قرار دهند.
•افتتاح کارخانه تولید شمش طالی بردسکن

کارخانه تولید شمش طالی بردسکن با عیار24
و ظرفیت کانســنگ ورودی  500تــن در روز با
حضور وزیر صمت و استاندار افتتاح شد .خرسند
مدیرعامــل معدن طــای ســه بنــدون بیجورد
شهرســتان بردســکن گفــت :کارخانــه تولیــد
شــمش طالی بردســکن با عیــار  24و ظرفیت
کانســنگ ورودی  500تــن در روز و بــا میزان
سرمایهگذاری ثابت  120میلیارد تومان است.
خرسند مدیرعامل کارخانه تولید شمش طالی
بردســکن گفت :هم اکنون  180نفر به صورت
مستقیم در این معدن ،مشغول کار هستند.
•  ارزش معادن کشور 22میلیارد دالر است

وزیر صمــت گفــت :ارزش کل معــادن و صنایع
معدنی کشــور  ۲۲میلیارد دالر است .رحمانی
در مراســم افتتــاح کارخانــه شــمش طــا در
بردسکن افزود :هم اکنون بیش از  ۶۰نوع ماده
معدنی در کشــور وجود دارد و وضعیت کشور از
نظر معادن بســیار مطلوب است ،اما اکتشافات
ما تاکنون فقط در ســطح بــوده و کمتر در عمق
انجام شده اســت درصورتی که اکتشــافات در
عمق ،کشور را به ظرفیت بیشتر در حوزه معدن
میرساند .وی ادامه داد :امسال در تمام نقاط
کشور شاهد اجرای این تاکتیک و بهرهبرداری
از پروژههای مختلف صنعتی بودهایم.

•افتتاح طرح توسعه کارخانه نیان الکترونیک

مدیــر عامــل کارخانــه نیــان الکترونیــک در
مراســم افتتاح طرح توسعه این کارخانه گفت:
ایــن واحد صنعتــی در زمینی به مســاحت ۳۰
هزار مترمربع احداث شده و ســاالنه  ۱۲هزار
دســتگاه انواع منبع مبدل های انرژی ،شامل
سیســتم هــای تغذیــه مخابراتی ،اینورترهای
نیــروگاه هــای خورشــیدی ،بادی و منابــع
تغذیــه صنعتــی بــه میــزان  ۱۰۰۰مــگاوات
تولیــد میکند.چمنیــان افــزود :تولیــد ایــن
واحد ســاالنه  ۱۰۰میلیــون دالر صرفه جویی
برای کشــور داشــته و عــاوه برآن ایــن واحد
صنعتــی ،نیــروگاه هــای خورشــیدی کوچک
پنــج تــا  ۲۰کیلوواتــی را نیــز در دســت تولید
و توســعه دارد و بهینــه ســازی مصــرف انرژی
کولرهای آبی نیز از دیگــر برنامه های اجرایی
این واحد صنعتی اســت.وی ادامــه داد :برای
احداث و خرید ماشین آالت این واحد تولیدی
1.5میلیــون یورو و هــزار و  ۳۰۰میلیارد ریال
هزینه شــده و برای  ۴۰۰نفر به طور مســتقیم
و هزار نفر به طور غیر مســتقیم اشــتغال ایجاد
شــده اســت.چمنیان گفــت :این شــرکت هم
اکنون استاندارد کشور روســیه را کسب کرده
و در زمینــه فــروش محصــوالت بــا این کشــور
همکاری دارد و قراردادی به ارزش  ۱۲میلیون
دالر هــم بــا کشــور ســوریه منعقد کرده اســت
و محصــوالت خــود را به چند کشــور همســایه
از جملــه افغانســتان صــادر میکند.چمنیان
افــزود :این واحــد صنعتی هم اکنــون نیازمند
 ۱۵۰میلیارد ریال سرمایه در گردش است.

سوژه ها وخبرها

پاسگاه مرزی سرخس به نام سردار
شهید سلیمانی نام گذاری شد

نصب سازه فوق سنگین
در کارخانه فوالد تربت حیدریه

پاسگاهی در نقطه صفر مرزی سرخس روز گذشته طی مراسمی
به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی نام گذاری شد.فرمانده
هنگ مرزی ســرخس به ایرنا گفت :براســاس تدابیر فرماندهی ،نام این پاســگاه همزمان با
چهلمین روز شهادت سردار شهید اسالم به نام سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» نام گذاری
شد.سرهنگ حمزه قاسمی افزود :سردار سلیمانی در هشت سال دفاع مقدس و نبرد با داعش
مجاهدت و فداکاری کرد و سرانجام به آرزوی خود رسید و شهید شد.وی ادامه داد :باید راه این
سردار شهید را در دفاع از ارزشهای انقالب ادامه دهیم.

اخبار
شهرستانها
مدیر مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم
پزشکی مشهد اعالم کرد:

تکذیب ابتالی فردی به ویروس
کرونا در مرز دوغارون

مدیر پیشــگیری و مبارزه با بیماریهای دانشــگاه
علوم پزشکی مشــهد گفت :هیچ موردی از ابتال به
ویروس کرونا در مرزهای اســتان مشــاهده نشــده
اســت.محمدجعفر صادقی در گفت وگو با مهر ،در
خصوص شــایعاتی کــه در فضای مجــازی مبنی بر
مشاهده فرد مبتال به بیماری کرونا در مرز دوغارون
مطرح شــده اســت ،اظهــار کرد :تــا ایــن لحظه در
خصوص ابتال به ویروس کرونا در اســتان خراسان
رضوی چه در فرودگاه مشــهد بهعنوان مرز هوایی
و چه در مرز دوغارون بهعنوان مرز زمینی اســتان،
هیچ موردی مشاهده نشده است.

گراز وحشی یک جوان در بخش
میان والیت تایباد را زخمی کرد
گروه شهرســتان ها-زنگنه بخشدار میان والیت
گفت:حملــه گراز وحشــی به یک جــوان در بخش
میان والیت موجب مصدومیت شدید وی شد و این
جوان به بیمارستان انتقال یافت.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

تحقق 105درصد سهميه ايجاد
فرصت اشتغال زايي در سبزوار

شــعبانی-کریمی مدیر مجتمع فوالد تربت حیدریه بــا بیان این که
فناوری ساخت واحدهای احیا و گندله ســازی فوالد در کشور بومی
شده و دیگر نیازی به خارج کشور نیست ،افزود :با انتقال آخرین قطعه بزرگ از «استک» (دودکش)
به محل کارخانه فوالد رخ ،این سازه فلزی عظیم نصب شد.محمد کریمی صبح دیروز در حاشیه
نصب این سازه فوق سنگین در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد :این سازه بزرگ با ارتفاع  ۵۲و
قطر هشت متر قرار است به عنوان یک دودکش گازهای خروجی فرایند تولید آهن اسفنجی را بعد
از چندین بار که از حرارتشان استفاده می شود ،به عنوان یک مخلوط بی خطر رها کند.

کالته -رئیــس اداره تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ســبزوار از تحقق
 105درصد ســهمیه ایجــاد فرصت اشــتغال زایی طی امســال در
ســامانه رصد خبر داد .مختاری با بیان این که سهمیه سبزوار برای
ایجاد اشتغال طی امسال سه هزار و  228نفر بوده که تاکنون ســه هزار و  400فرصت شغلی
در سامانه رصد به ثبت رسیده است ،اظهار کرد :تمامی ظرفیت های اشتغال زایی ایجاد شده
به صورت مستند و براساس شماره ملی است .وی افزود :در ســال گذشته تعهد اشتغال زایی
این شهرستان برای چهار هزار و  454نفر بود که برای شش هزار و  60نفر اشتغال ایجاد شد.

مدیر اداره تعاون روستایی تربت حیدریه:

از میان خبرها

۲۵درصد ازمطالبات زعفران کاران پرداخت می شود

شــعبانی-مدیر اداره تعــاون روســتایی تربــت
حیدریه با بیــان این که تنهــا  ۴۷میلیارد تومان
از مطالبــات زعفران کاران باقی مانــده ،افزود:
طبق مصوبه کارگروه اســتان طی امــروز و فردا
 ۲۵درصد از این میزان به حساب زعفران کاران
واریز می شود.نســرین شــیبانی اظهــار کرد :با
ابالغوزیروقتجهادکشاورزیدر ۸آبانامسال
مبنی بر خریــد حمایتی زعفران از کشــاورزان،
شهرســتان تربت حیدریه به عنوان مرکز خرید
حمایتی انتخاب و در ادامــه  ۱۸مرکز خرید در
استان های خراسان دایر شد.وی تصریح کرد:

با توجه به رصد انجام شده و گزارش های رسیده
به تعاون روســتایی و جهاد کشــاورزی و این که
افت قیمــت این محصول بــرای مدیــران محرز
شدهبود،خریدحمایتیزعفرانباهدفحمایت
 ۱۰۰درصدیازتولیدکنندگانازنیمهدومآبان
آغاز شد و تا پایان مهلت قانونی یعنی  ۳۰آذرماه
روزانه به طور میانگین ۳۵۰کیلو زعفران از۸۰
کشــاورز خریداری می شــد.وی اضافه کرد :با
توجه به حجم گسترده سطح زیر کشت زعفران،
بسیاری از تولید کنندگان از شهرهای همجوار
برای تحویــل زعفران خود به مرکــز خرید تربت

حیدریــه مراجعــه می کردنــد ،به همیــن دلیل
 ۱۷۰۰نفر تا پایــان روز خرید تا ســاعت  ،۱۹از
کشاورزانزعفرانتحویلمیگرفتند.ویحجم
خرید حمایتی زعفران از کشاورزان در استان را
 ۶۸تن و  ۸۲۵کیلوگرم و به مبلغ  ۶۴۲میلیارد
و  ۵۰۹میلیون تومان اعــام کرد و افزود :از این
میزان  ۱۱تن و  ۶۰۹کیلوگرم زعفران به مبلغ
 ۱۱۲میلیارد تومان به کشاورزان تربت حیدریه
تعلق دارد که  ۳۷درصد حجم تولید شهرستان
را شــامل می شــود.مدیر تعاون روستایی تربت
حیدریه به مطالبات پرداختی کشاورزان اشاره

حادثه رانندگی در جاده سبزوار -
خوشاب یک کشته به جا گذاشت
ملکی ،کالته -مسئول روابط عمومی اورژانس سبزوار
گفت :دو حادثه رانندگی در جاده های سبزوار  -خوشاب
و سبزوار  -جوین یک کشته وسه مصدوم به جا گذاشت.
مسلم فائق نیا در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به
حادثه تصادف یک دســتگاه کامیون با خودروی سواری
پراید در جاده سبزوار  -خوشــاب ،اظهار کرد :این حادثه
سه شــنبه شــب رخ داد که بر اثر این حادثه یک نفرکشته
ویــک سرنشــین دیگرمصــدوم شــد .وی افــزود :یکی از
سرنشــینان در صحنه حادثه جان خود را از دســت داد و
سرنشــین دیگر به صورت سرپایی مداوا شــد .فائق نیا با
اشــاره به وقوع حادثه دیگری در محور ســبزوار  -جوین،

شهرستانها
کرد و افــزود :پرداختــی ها برای دو تــن و ۳۵۱
کیلوگــرم در تاریــخ اول آذرمــاه ۲۳ ،میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومان بــه میــزان  ۵۰درصد این
حجم بوده که برای کشاورزان واریز شده است.
وی اظهــار کــرد :در تاریخ  ۲۰دی ،بــرای چهار
تن و  ۱۶۲کیلوگرم ،مبلــغ  ۴۰میلیارد و ۹۹۷
میلیون تومان به حساب کشــاورزان واریز شده
است.کلمطالباتزعفرانکارانپنجتنو۱۲۲
کیلوگرم به مبلغ ۴۷میلیارد تومان است که25
درصدآنطبقمصوبهکارگروهاستانطیامروز
و فردا به حساب زعفران کاران واریز می شود.

عوامل پایگاه اورژانس عطاملک به بیمارســتان قمر بنی
هاشم(ع) نقاب منتقل شدند.

دستگیری ۲سارق و ۵مالخر درقوچان

بیان کرد :بامداد روز چهارشنبه خودروی سواری دنا در
گردنه بید و برغمد واژگون شد که دومصدوم حادثه توسط

ایشــان زاده-فرمانــده انتظامــی قوچان از دســتگیری
دوســارق ،پنــج مالخر و کشــف  ۱۰مــورد ســرقت دراین
شهرســتان خبرداد.ســرهنگ مصرخانــی گفــت:
باپیگیری پلیس آگاهی ،یک ســارق سابقه دار شناسایی
وباهماهنگــی دســتگاه قضایــی دســتگیر شــد.متهم به
 ۱۰فقره سرقت ازمنازل وســاختمان های ناتمام و لوازم
داخلیخودرووهمچنینسرقتهشتراسگوسفندطی
دومرحله باهمدستی فردی دیگر اعتراف کرد .وی افزود:
بادستگیری ضربتی همدســت این سارق ،پنج مالخر نیز
دستگیر ومتهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

اولین کنگره کشوری شعر ومقاله
بانوی آفتاب درتایبادبرگزارشد
کلثومیان-کنگــره شــعر و مقاله بانــوی آفتاب ،با
موضوع حضرت زهرا (س) از دیدگاه اندیشمندان
مذاهب اسالمی با حضور شعرا و ادبای استان های
خراســان و مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان در
تایباد برگزار شد.
موالنــا غالمنبــی توکلی ،امــام جمعه اهل ســنت
شهرستان تایباد در خصوص این کنگره اظهار کرد:
این کنگره به نــام فاطمه زهرا (س) و این بســیار با
ارزش است .این شخصیت دخت نبی مکرم اسالم
(ص )و یکــی از شــخصیت های بــا عظمــت تاریخ
اسالم است.
زندگی فاطمــه زهــرا (س) ،زندگــی پیامبر (ص)
بود و عشق این دختر به آن پدر ،زبانزد بود و همین
عشــق بود که بعد از رحلت پیامبر اسالم( ص) ،در
فراق پدر بسیار سوخت و بنا به روایات اهل سنت،
شش ماه بعد از رحلت پیامبر (ص) وفات کرد .امام
جمعه اهل ســنت تایباد افزود :ســراییدن شــعر و
بیان سجایای این بانوی بزرگ اسالم ،از نیازهای
جامعه است.

مدرسهعلمیهحضرتمعصومه
درسرخسبا 78طلبهافتتاحشد

(س)

مدرسه علمیه حضرت معصومه (س ) در شهرستان
ســرخس در دهــه مبــارک فجــر افتتــاح شــد.به
گزارش خراســان رضوی ،مدرسه علمیه خواهران
شهرستان سرخس با  78طلبه افتتاح شد.

