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تجهیز ۲۳خانه ورزش روستایی
در سبزوار

کالته /رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های
بومی و محلی سبزوار گفت :با هدف ترویج ورزش
و کاهش آســیبهای اجتماعــی  ۲۳خانه ورزش
روســتایی در این شهرســتان به امکانات ورزشــی
تجهیز شــده اســت .به گزارش خراســان رضوی،
حســین طوســی افزود :هر یک از ایــن مکانهای
ورزشی با  ۲۰متر تشک تاتامی ،میزهای شطرنج،
پینگ پنگ ،فوتبال دســتی و صفحــه دارت تجهیز
شدهاند .وی ادامه داد :از مجموع  ۲۳خانه ورزش
در این شهرســتان  ۲۱خانه در مناطق روستایی و
 ۲خانه در مناطق حاشیه این شــهر فعال هستند.
رئیس هیئت ورزش روســتایی و بازی های بومی و
محلی سبزوار گفت :تجهیز و راهاندازی خانههای
ورزش روستایی به منظور ترویج ورزش ،گسترش
نشاط عمومی و کاهش آســیب های اجتماعی در
مناطق روستایی انجام می شود.

بازدیددبیرکمیسیوناقتصادکالن
مجمعتشخیصمصلحتازمنطقه
ویژهاقتصادیدوغارون
کلثومیان /دبیر کمیسیون اقتصاد کالن دبیرخانه
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و هیئــت همراه از
منطقه ویــژه اقتصادی دوغــارون بازدیــد کردند.
به گــزارش روابط عمومــی منطقه ویــژه اقتصادی
دوغــارون ،دکتر حجت ا ...هاشــم بیگی را در این
بازدید مدیــر اجرایی ،عضــو هیئت مدیــره و دیگر
کارشناســان منطقــه ویــژه اقتصــادی دوغــارون
همراهــی کردند.در ایــن بازدید آخریــن وضعیت
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ارزیابی و بررســی
شد.مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
در ایــن بازدیــد گفــت  :منطقــه ویــژه اقتصــادی
دوغارون یــک ظرفیت بالقوه ای در شــرق کشــور
اســت و از این ظرفیــت باید برای توســعه صادرات
کاال های کشورمان به افغانستان استفاده شود.

معاونبهزیستیاستانخبرداد:

سازش 2هزار زوج متقاضی طالق
طی امسال

معاون پیشگیری بهزیســتی خراسان رضوی گفت:
در هشت ماه امســال 21هزار و 790نفر در سامانه
ثبت درخواســت طالق (تصمیم) ثبت نام كردهاند و
این تعداد در مدت مشابه سال قبل  18هزار و 335
مورد بوده است ،در مجموع در این مدت  108هزار
و  950جلســه مشــاوره برای مراجعان برگزار شده
كهنتیجهآنسازش 2هزارزوجمتقاضیطالقبوده
اســت .به گزارش روابط عمومی بهزیســتی استان،
دلبریافزود:هزینهمشاورهپیشگیریازطالقبرای
مددجویان نهادهای حمایتی یا افــراد كمبضاعت،
توســط بهزیســتی پرداخت میشــود .ایــن یارانه با
صورت حســاب مركز مشــاوره یا كلینیك مددكاری
طرفقراردادوبررسیكارشناسمربوط،بهحساب
مركزمشاورهیاكلینیكواریزمیشود.ویبابیاناین
كهدرهشتماهامسال 3هزارو 500نفرازاینیارانه
بهرهمند شــدهاند ،افزود 66:كلینیــك مددكاری و
مركزمشاورهدراستانطرفقراردادبهزیستیبرای
مراجعان كمبضاعت هســتند .وی گفت :برای همه
متقاضیان طالق 5 ،جلســه مشــاوره در نظر گرفته
شده كه هزینه تعیین شده برای آن 2میلیون و500
هزارریالاست.البتههزینهمشاورهدرخارجازبرنامه
كاهش طالق ،خیلی بیشتر از این است كه با كمك و
همكاری مراكز مشاورهای كه در قرارداد بهزیستی
مشــاركت دارند ،این هزینه كاهش مــی یابد تا همه
افرادبتوانندازخدماتمشاورهایبهرهمندشوند.

مروری بر زندگی شهید آیت ا ...مدرس

بزرگمردعرصهسیاستونمایندگیمردم
مهدیان  84/ســال پیش غروب دهم آذرماه
نزدیــک افطار ،شــهر کاشــمر را غــم و اندوهی
ســنگین فــرا گرفتــه بود،بزرگمــردی به جرم
شجاعت ،شهامت ،مبارزه با اســتبداد و ظلم و
جور رضا شاه پهلوی به شــهادت رسید .امروز
کاشمر به خود میبالد و احساس غرور میکند
زیرا به لطف آن سید شــهیدی که دژخیمان در
نیمههای شب و در دل ظلمت و تاریکی به خاک
ســپردند تا برای ابد فراموش شــود  ،این شــهر
برای همیشه بلندآوازه شــد و شهر آقای شهید
نامگرفتوامروزمقبرهآقایشهیدزیرسایهامام
مهربانیها و خورشــید خراســان نام و آوازهای
یافته اســت و پرچم زیبای امام رضا (ع) بر فراز
گنبد آقای شهید به کاشمر و مردم دیارش غرور
و افتخار بخشــیده اســت .دهم آذرماه سالروز
شــهادت آیت ا ...مدرس(ره) روز بزرگی است
برایهرایرانیزیراباشنیدنناممدرسمفاهیم
بزرگی در ذهن تداعی میشود .
•ترور،تبعیدوشهادت

حســن بــن اســماعیل طباطبایی که نســبش
به امام حســن مجتبی (ع) میرســد در ســال
 1249ه .ش در ســرابه کچو از توابع اردستان
اســتان اصفهان متولــد شــد  .تحصیالتش را
در  6سالگی نزد جدش ســید عبد الباقی آغاز
کرد و علوم دینــی را در اصفهان فرا گرفت .وی
برای تکمیــل تحصیالت عازم عتبــات عالیات
شــد و ضمن دیدار با آیتا ...میرزای شــیرازی
عمد ه تحصیالتش را در نجــف در محضر آیات
عظام محمــد کاظم خراســانی و ســید محمد
کاظم یــزدی گذراند و بعد از  7ســال بــه ایران
مراجعتکردودرمدارس جدهکوچکوبزرگ
اصفهان به تدریس پرداخــت .وی در این زمان
به مدرس مشــهور شد .سید حســن مدرس در
سال 1289ه.شهمزمانبادورهدوممجلس
شورایملیازطرفعلماب هعنوانعالمترازاول
به مجلس شورای ملی راه یافت و از دوره سوم تا
پایاندورهششمتوسطمردمتهرانبهنمایندگی
مجلس برگزیده شــد که مهمترین حوادث این
دورانمخالفتباضرباالجلروسها،جنگ
جهانی اول  ،مهاجرت و تشــکیل دولت موقت
 ،مبــارزه با قــرارداد 1919و مبــارزه با
استبدادرضاخانوجمهوریاوومبارزه
با اســتعمار انگلیس بود .تــرور آیت ا...
مدرس(ره)نیزدردورهششماتفاقافتاد
 .در دوره هفتم با دخالت رضاخان آرای

آیت ا ...مدرس خوانده نشد و در 1307ه .ش
شــبانه به خواف تبعید و مدت 9سال در داخل
قلعهای زندانی شد و ســرانجام در مهر1316
این عالم مجاهد را به کاشــمر منتقــل کردند و
در شــامگاه دهم آذرماه همان سال برابر با27
رمضان به شــهادت رســاندند و ب ه دوراز چشم
مردمدرنیم ههای شبدفنکردند.
•تالشمردمبرایساختآرامگاه

با شهادت آیت ا ...مدرس و آگاهی مردم از این
جریان  ،مردم بر قاتالن و عامــان این حادثه
لعــن و نفرین فرســتادند  .از همــان روز مردم
کاشمر به زیارت مزار شهید مدرس میرفتند و
در تاریکی شب گچ و آجر میبردند و ظاهر مزار
را میســاختند ولی روزها مأموران شهربانی
آنها را خراب میکردند.پس از وقایع شهریور
 1320و تبعیــد رضاخــان ،مردم کنــار تربت
پــاک آیــت ا ...مــدرس (ره) جمع شــدند و با
کمک هم قبر را تا ارتفاع یــک متر از زمین باال
آوردند و روی آن سنگ کوچکی نصب کردند
که بر آن نوشــتهشــده بود « قبر آقای شهید » .
در سال  1332ه.ش با همکاری مردم کاشمر
و مرحوم سید اســماعیل فرزند شهید مدرس
،بنایــی با یــک اتــاق و یــک ایــوان کوچک در
جلــوی قبر احــداث شــد .این بنــا تــا پیروزی
انقالب پابرجا بود  .اوایــل انقالب ابتدا بنایی
با ســتونهای مرتفع ســاخته شــد کــه مورد
قبــول واقع نشــد .در شــهریور ســال 1363
امام خمینــی (ره) بهپاس خدمات ارزشــمند
و انقالبی این چهره متقی و زاهد و نقش مؤثر
او در حــوادث تاریخی طــی حکمی خطاب به
تولیت فقید آســتان قدس رضــوی ،فرمودند
که زیارتگاه این اسوه شــجاعت و فرزانگی در
وجهی مناسب با شــخصیت آن بزرگوار احیا
شود و در تاریخ  1373/4/4به برکت نظام
مقدس جمهــوری اســامی در ســایه الطاف
حضرت علــی بــن موســیالرضا(ع) و صدور
حکــم تاریخــی مقام معظــم رهبــری مبنی بر
تفویض این زیارتگاه به آستان قدس رضوی،
این زیارتگاه عالوه بر جنبه زیارتی و سیاحتی
به قطب بزرگ فرهنگی منطقه تبدیل شد.

خبر مرتبط

آیین بزرگداشت شهید مدرس با حضور رئیس مجلس برگزار می شود

نماینده کاشمر،بردسکن،خلیلآبادوکوهسرخازبرگزاریمراسمبزرگداشت سالروزشهادت
تا...مدرسبا حضوررئیسمجلسشورایاسالمیومعاونپارلمانیرئیسجمهور درروز
آی 
پنجشنبه ۱۱آذردر کاشمر خبرداد.بهگزارش خراسانرضوی،حجتاالسالمجوادنیکبین
یهایانجامشده،حضوردکترقالیبافرئیسمجلسشورایاسالمی
گفت:بارایزنیهاوپیگیر 
در این مراسم قطعی شده و وی روز پنجشنبه ۱۱آذر با حضور در زیارتگاه شهید مدرس(ره) در
هشتاد و چهارمین سالروز شــهادت این بزرگمرد عرصه دیانت و سیاست و الگوی نمایندگی
مجلس ســخنرانی میکند.وی دیدار با جمعی از رزمندگان و نشســت تخصصی با جمعی از
نهایحوزهانتخابیهراازدیگربرنامههایحضوررئیسمجلسدرکاشمراعالم
نخبگانشهرستا 
کرد.نماینده کاشمر یادآور شد :در این سفر ،جمعی از نمایندگان و استاندار خراسان رضوی،
دکترقالیبافراهمراهیمیکنند.ویاذعانکرد:نیازهاومشکالتمنطقهترشیزدراینسفربا
رئیسمجلسومعاونرئیسجمهورمطرحوبازدیدهاییازبرخیپروژههایمنطقهانجامخواهد
شــد و تالش میکنیم روند اجرایی پروژههای عمرانی با دستور رئیس مجلس سرعت بگیرد.
حجتاالسالمعلیاصغرعطارانطوسیمدیرعاملموسسهبقاعمتبرکهآستانقدسرضوی
تا...مدرس(ره)
نیزدرتشریحویژهبرنامههایبزرگداشتهشتادوچهارمینسالگردشهادتآی 
گفت :مراســم ویژه بزرگداشت هشــتاد و چهارمین ســالگرد شــهادت آیتا ...مدرس (ره) با
تهایملیواستانیروزپنجشنبه
سخنرانیرئیسمجلسشورایاسالمیوباحضورشخصی 
درزیارتگاهاینالگویفقاهتوسیاستبرگزارمیشود.

فرماندارسبزوار:

قرارگاه محرومیت زدایی در سبزوار
راه اندازی می شود

کالتــه /معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه ســبزوار
گفت :قرارگاه محرومیــت زدایی در این شهرســتان
با هــدف خدمت بیشــتر به مــردم و رفع مشــکالت با
محوریــت مســاجد راه اندازی می شــود .بــه گزارش
خراسانرضوی،سیدمجتبیعلویمقدمدرنشست
محرومیت زدایی شهرستان ســبزوار افزود :قرارگاه
محرومیت زدایی با محوریت سپاه پاسداران و بسیج
مســتضعفان و همیاری و مشــارکت تمامی دستگاه
هایاجراییشکلمیگیرد.ویاظهارکرد:مشکالت
مناطق حاشیه شــهر ســبزوار و نیز مناطق روستایی
محرومازطریقفعالیتقرارگاهمحرومیتزداییاحصا
و شناســایی و با همکاری دســتگاه های مرتبط برای
رفع آن ها اقدام می شود .علوی مقدم با بیان این که
برای خدمت به مردم و کاهش مشکالت نباید لحظه
ای کوتاهی کرد ،افــزود :از طریق قرارگاه محرومیت
زدایی ،نهادهای مختلف در کنار گــروه های مردمی
و جهادی پــای کار خواهند آمد .وی گفت :مســاجد
به عنــوان پایــگاه هــای قــرارگاه محرومیــت زدایی و
خدماترسانیمشخصشدهاندچراکهمساجدنقش
محوریدرشکلگیریانقالباسالمیداشتند .وی
با اشاره به محرومیت برخی از مناطق این شهرستان
گفت:بایدازظرفیتنهادهایبنیادمستضعفان،بنیاد
علوی و برکت در راستای توانمندســازی اقتصادی و
اجتماعیاینبخشهااستفادهکرد.

کشف 4تنروغنقاچاقدرمرزتایباد
فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضوی از کشف
بیش از  4تــن روغــن خوراکــی قاچــاق در مرزهای
هنگتایبادخبرداد.بهگزارش پایگاهاطالعرسانی
فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی ،سردار
«مجیــد شــجاع» گفــت :مرزبانــان ایــن فرماندهی
در هنگ تایباد ،در ایســت و بازرســی 17شــهریور ،
موفق بــه کشــف کاالی قاچــاق شــدند .وی افزود:
مرزبانانایناستاندربازرسیخودروهایترانزیتی
و مسافری طی  2روز گذشته موفق شــدند  4هزار و
 341کیلوگرمروغنخوراکی 166،کیلوگرممرغ،
 425کیلوگرمتخممرغ 587،کیلوگرمکره 5،عدد
کپسولگازواقالمدیگریشاملرب،برنج،قندو...
به ارزش یک میلیارد و  155میلیون ریال را کشــف
کنند.وی با اشــاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان
گفت :در ایــن عملیات ها تعــدادی قاچاقچی کاال
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

