۱

۱

آیت ا...علم الهدی در خطبه دوم
نماز جمعه مشهد مطرح کرد:

وزیر اطالعات در جلسه شورای اداری
خراسان رضوی:

مردم اگر احساس کنند مسئوالن
دغدغه آنها را دارند ،همراهی میکنند
مسئولشورای
سیاستگذاریائمهجمعه
خراسانرضوی:

حداقلجمعیت
10هزارنفر یکی از
شروط تعیین امام
جمعهبرایشهرهاست
صفحه۲

تلف شدن  ۱۰هزار
جوجه مرغ بر اثر
آتش سوزی
صفحه۲

لزوم ورود بسیج به ۳عرصه
جنگ نرم  ،بحران آب و تنظیم بازار

برگزاری یادواره
شهدای اهل سنت
تربت جام
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صفحه۲

رئیسهاللاحمرخوشاب
خبرداد:

صفحه۲

حاکمیت نباید
هزینه بی تجربگی
مردم در بورس
را بدهد

درنشستپیشهمایش
بزرگداشت عالم وارسته آیت ا...
سید جواد خامنهای(ره):

بیمارستان
خوشاب
همچنان
رویکاغذ !

شخصیتعلمی
اخالقیوسیرهاجتماعی
آیتا...سیدجوادحسینی
خامنهای بحث و بررسیشد

صفحه۴

صفحه۴

آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنماز
جمعهمشهدمطرحکرد:

لزوم ورود بسیج به
 3عرصه جنگ نرم،بحران
آب و تنظیم بازار
بهبودینیا-امامجمعهمشهدبابیاناین
کهبسیجدرعرصهمقابلهبادشمنحضور
دارد خواستار ورود بســیج به عرصههای
مقابلــه بــا گرانــی و آمــوزش آبیــاری بــه
روســتاییان برای تغییر نوع کشاورزی در
استان شــد.به گزارش خراســان رضوی
آیت ا ....علــم الهدی در خطبــه دوم نماز
جمعه مشهد ضمن اشاره به صدورفرمان
تشکیل بســیج مستضعفین توســط امام
خمینی (ره) و تبریک هفته بسیج گفت:
بســیج یک جریان اســت که رهبری امام
خمینی را در جامعه حفــظ میکند .وی
خاطرنشــان کرد :امروز ما در ســه عرصه
کاری به حرکت بســیجی احتیاج داریم.
عرصه اول در تقابل با دشمن است  .امروز
درجنگنرمنیزنیازبهحضوربسیجداریم
زیــرا امروز ۴۲شــبکه به زبان فارســی در
دنیــا علیه نظــام مــا سمپاشــی میکنند
بهطوریکه  ۱۵۰۰نفردریکتشکیالت
در آمریکا و ۱۷۰۰نفر در تشکیالت دیگر
در اسرائیل بهصورت شــبانهروزی پشت
رایانههایشان در حال تحریک مردم علیه
نظامهستند.دراینموقعیتبااینحجماز
تهاجم،بسیجباعثشدهکهموازنهقدرت
دشــمن به هم بریزد .امامجمعه مشــهد
تصریحکرد:مسئلهدومکهبایدبسیجیان
به آن ورود کنند کمک به حل مشــکالت
جامعه است .امروز جامعه ما دچار گرانی
است که معیشــت را بر همه مردم سخت
کرده است .حل بخشی از این موضوع در
زمینهکمبودهابهدولتمربوطاستوباید
دولت ورود کند اما در سوی دیگر مواردی
وجودداردکه مربوطبهسودجوییعدهای
ناپاک دالل است که قصد دارند معیشت
مــردم را به خطــر بیندازند و از این مســیر
ســودهای نجومی کســب کننــد  .در این
عرصه بایــد بســیجیان وارد شــوند تا این
افــراد نتواننــد بــه ســودجویی بپردازند.
وی با اشاره به گسترش خشکسالی طی
ســالهای اخیــر در کشــور خاطرنشــان
کــرد :بخــش عمــدهای از آن مربــوط بــه
نزوالت آســمانی اســت و بعضی موارد به
مدیریتهایمسئوالنکشوربرمیگردد
کهبایدتدابیریاندیشیدهشود.
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گزارشیدربارهسرنوشت
پروژه 10ساله احداث
بیمارستانخوشاب

صفحه۳

قصهپرغصهپیرمرد
نابیناکهبهتنهایی
در روستای فتح آباد
زندگی می کند

صفحه۳

معاون دادستان کل کشور:

ثبتتصویرپلنگ
ایرانی در منطقه
حفاظتشدهجنگل
خواجه سرخس

دستگیری۴مخلنظم
و امنیت در شهرستان
فیروزه
صفحه۳

فوت 2کارگر در ریزش
قنات داراب

در نشســت پیش همایش بزرگداشت آیتا ...حاج
سیدجوادحسینیخامنهایکهروزگذشتهبههمت
ستاد برگزاری بزرگداشت این عالم ربانی در مشهد
برگزار شد ،شــخصیت این فقیه وارســته با حضور
استادان و پژوهشگران تبیین و بررسی شد.در این
نشســت که با حضور استادان ســطوح عالی حوزه
علمیه خراســان ،پژوهشــگران حــوزه و دانشــگاه
و برخــی از بســتگان نزدیــک آیــتا ...ســیدجواد
خامنــهای در محــل تــاالر موزه قــرآن حــرم مطهر
رضویبرگزارشد،حجتاالسالمسیدامیدمؤذنی؛
دبیر اجرایی بزرگداشــت آیتا ...حاج ســیدجواد
حســینی خامنهای با اشــاره به برخی از جلوههای

اخالقــی و جایگاه علمــی واالی وی افــزود :چنین
شخصیتی که تجسمی از علمورزی ،زهد و تقواست
میتواند الگویی بسیار مناسب برای نسل امروز به
ویژه حوزههای علمیه و طالب باشــد.در ادامه این
نشست ،دکتر ابوالفضل حســنآبادی ،پژوهشگر
تاریخ شفاهی علمای خراسان تبارشناسی علمی،
اخالقی و محلی در بررسی شخصیتهای اثرگذار
تاریخــی را یکی از راههای شــناخت هرچه بیشــتر
شــخصیت ها برشــمرد و نمــاز جماعت  50ســاله
آیت ا ...سید جواد حســینی خامنهای(ره) دریکی
از مساجد و محالت مهم مشهد را یکی از مصادیق
تبارشناســی محلــی ذکــر کرد.اســتاد غالمرضــا

وزیر اطالعات در جلسه شورای اداری استان:

مردم اگر احساس کنند مسئوالن دغدغه آنها را دارند همراهی میکنند
وزیــر اطالعــات بابیان اینکــه به گفته دوســت و
دشــمن حضور رئیسجمهــوری در میــان مردم
باعثرضایتمندیآنهادرشرایطسختمعیشتی
شده اســت  ،اظهارکرد :اگر مردم احساس کنند
که مســئوالن دغدغههای آنها را دارنــد با آنها
همراهیمیکنند.بهگزارش پایگاهاطالعرسانی
دولت،حجتاالسالموالمسلمینسیداسماعیل
خطیب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی
با اشــاره به اینکــه ما بایــد بهعنوان مســئوالن و
خدمت گــزاران مردم شــرایطی را فراهم کنیم تا
آنها بتوانند با مســئوالن ارتباط و تعامل داشته
باشند،گفت:تعاملوارتباطبیشتربامردم،حالل
مشکالتاست.خطیببابیاناینکهمردمنشان
دادهانــد صبور ،فهیم و همیشــه حاضر در صحنه
هســتند ،افزود :هوشــیاری و هوشــمندی مردم
باالســت و تحلیلهای آنهــا کمتر از مســئوالن

نیست.وی ویژگی مردمی بودن دولت سیزدهم
را به حضــور در میان مردم دانســت و اضافه کرد:
بهجایاینکهمردمبهمسئوالنمراجعهکنندآنها
باید با حضور در میان مــردم دغدغههای موجود
را پیگیری کنند.وی ادامه داد :تحقق شعارهای
دولت مردمی ســیزدهم همچون عدالت ،فساد
ســتیزی و خدمت به مــردم بایــد ســرلوحه تمام
برنامهها قرار گیرد.استاندار خراسان رضوی هم
در این جلســه گفت :دســتگاههای اجرایی باید
ســرعت ،دقت و کرامت در پاسخگویی نسبت به
مردم را رعایت کنند.یعقوبعلی نظــری افزود :ما
باید به فضل الهی فضای اســتان را تبدیل به یک
فضای کاری مثبت کنیم و همگرایی و هم افزایی
را افزایش دهیم.در پایان جلســه ،مراســم تکریم
مدیر کل سابق و معارفه مدیرکل جدید اطالعات
خراسانرضویبرگزارشد.

جاللی،عضوهیئتعلمیپژوهشکدهاسالمتمدنی
دفتر تبلیغات اسالمی از دیگر مدعوین این همایش
در ســخنرانی با موضوع «مقاطع حیات اجتماعی
آیــتا ...ســیدجواد حســینی خامنــهای(ره)»
گفت :اگر بخواهیــم چنین شــخصیتهای مهم و
اثرگذار تاریخی را بهدرســتی بررسی کنیم باید به
شــرایط حیات اجتماعی و محیــط فرهنگی توجه
دقیق داشته باشــیم.دکتر موســی حقانی ،استاد
دانشــگاه و معــاون پژوهشــی مؤسســه مطالعــات
تاریــخ ایــران از دیگــر مهمانــان این نشســت که با
موضــوع «سبکشناســی علمای معاصر شــیعه در
فعالیت سیاسی» به ایراد سخنرانی پرداخت با بیان

این که بایــد از منظری دیگر شــخصیت اجتماعی
افــرادی نظیــر آیــتا ...حاج ســیدجواد حســینی
خامنهای را بررســی کــرد ،افــزود :این که ایشــان
تارکدنیا بودند به این معنا کــه زاهد و بیرغبت به
دنیا بودند ،صحیح اســت اما به معنای ترک حیات
اجتماعی نیســت.در پایان این نشست ،آقای رضا
ظونشــر
خوراکیــان ،مســئول نمایندگی دفتر حف 
آثار حضــرت آیــتا ...العظمی خامنــهای (مدظله
العالی) در مشــهد ضمن تقدیر از حضور اســتادان
و علمای برجســته در این نشســت از همه نخبگان
در گردآوری اطالعات ،اســناد و مقــاالت مرتبط با
آیتا...سیدجوادخامنهایدعوتبههمکاریکرد.

سرپرست معاونت سیاسی،
امنیتیواجتماعی
استانداری منصوب شد

بــا صــدور حکمــی از ســوی اســتاندار،
سرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری خراســان رضوی
منصوب شــد.به گزارش اداره کل روابط
عمومــی اســتانداری خراســان رضوی،
یعقوبعلی نظــری با صدور حکمی ســید
هــادی طباطبائی را بهعنوان سرپرســت
معاونــت سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
استانداریخراسانرضویمنصوبکرد.

