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سازمان دهی 500راوی
دفاع مقدس دراستان

علــی نوری/مدیرعامل ســازمان مردمنهــاد انجمن
راویان فتح رضوی گفت:در خراســان رضوی ۲۷
گروه راوی ســازمان دهــی شــدهاند ۱۶ ،گروه در
شهرســتانها ،یک گــروه از بانــوان و  ۱۰گــروه از
مردان در مشــهد داریم کــه میانگین تعــداد افراد
هر گروه  ۲۵نفر و در مجموع افزون بر  ۵۰۰راوی
ســازمان دهی شــدهاند.مدیرعامل سازمان مردم
نهاد انجمــن راویان فتــح رضوی در جمــع راویان
دفاع مقدس شهرستان بردســکن گفت :با کمک
هــزار و  ۱۰۰رزمنــده و پیش کســوت دوران دفاع
مقدس ۶ ،هزار ساعت تاریخ شفاهی در حوزه دفاع
مقدس تهیه شده اســت .عباس آرانیان افزود :در
خراســان رضــوی  ۲۷گــروه راوی ســازمان دهی
شــدهاند ۱۶ ،گروه در شهرســتانها ،یک گروه از
بانــوان و  ۱۰گــروه از مــردان در مشــهد داریم که
میانگین تعداد افراد هر گروه  ۲۵نفر و در مجموع
افــزون بــر  ۵۰۰راوی ســازمان دهــی شــدهاند.
مدیرعامل هیئت مدیره سازمان مردمنهاد انجمن
راویان فتح رضوی گفت :برنامه ما در جهاد تبیین،
روایتگــری حوادث مرتبــط با انقالب اســامی در
قالبهــای تخصصــی و بــرای مخاطبــان مختلف
شــامل بانوان ،دانشآموزان ،دانشجویان و طالب
اســت.آرانیان در این جمــع که علی دهقــان زاده
فرماندار شهرســتان و ســرهنگ جنیدی فرمانده
سپاه ناحیه شهرستان هم شرکت داشتند ،افزود:
پیش کسوتان دفاع مقدس ،دورههای آموزشی در
رشتههای مختلف را گذرانده اند و اکنون میتوانند
به صورت تخصصی به روایتگری انقالب اسالمی،
دهه بصیرت و معرفی شخصیت هایی چون شهید
قاســم ســلیمانی بپردازند .علی اصغــر پورعباس
رئیس دفتر حفظ ونشــر ارزش هــای دفاع مقدس
شهرســتان بردســکن با بیان این که در بردســکن
بیــش از  4هــزار نفر رزمنــده دوران دفــاع مقدس
وجــود دارد ،از تشــکیل گــروه شــهید شــیدایی با
داشتن 30نفر راوی در شهرستان نیز خبر داد.

اهدای عضو فرد دچار مرگ
مغزی،نجات بخش  6بیمار
باقری -اهدای اعضــای فردی که بــه علت عارضه
مغزی ،دچار مرگ مغزی شــده بــود ،موجب نجات
و ادامه زندگی شــش بیمار نیازمند به عضو شــد .به
گــزارش روابــط عمومی شــبکه بهداشــت و درمان
چناران  ،فاطمه مظفری فرزند دکتر یعقوب مظفری
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان چناران کــه به علت
عارضه مغزی دچار مرگ مغزی شــده بود با رضایت
پدر و مادرش به شش بیمار زندگی دوباره بخشید .
دکتر یعقوب مظفری گفــت :فرزندم با وجود تالش
بی وقفه تیم پزشــکی دچار مرگ مغزی شد که پس
از تایید مرگ مغزی فرزندم ،پیشــنهاد اهدای اعضا
ارائه شــد که با توافق و نظر خودم و همسرم ،بهترین
و پسندیده ترین کار این بود که اهدای عضو فرزندم
بتواند به چند بیمار که در رنج و درد بیماری هستند
زندگی دوباره ببخشد .مســئول واحد فراهم آوری
اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد نیز
اظهار کرد :عمل اهدای عضو از اهــدا کننده مرگ
مغزی فاطمــه مظفری 24ســاله که از بیمارســتان
قائم (عج) به واحد فراهــم آوری اعضای پیوندی در
مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد ،پس
از طی مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت پدر و مادر
انجام شد .دکتر خالقی خاطر نشان کرد :کلیه های
زنده یــاد فاطمه مظفری به دو خانم  55و  54ســاله
ساکن مشهد که ســال ها از نارســایی کلیه رنج می
بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان
اهداوپیوندشد.ویتصریحکرد:کبدمرحومهفاطمه
مظفری به آقای  42ساله ساکن مشــهد که  3سال
است به دلیل بیماری از کار افتاده شــده بود و درد و
رنج بیماری خانواده وی را دچار مشکل کرده بود به
صورت رایگان پیوند شد .مسئول واحد فراهم آوری
اعضایپیوندیدانشگاهعلومپزشکیمشهدبااشاره
بهاینکهقسمتیازپوستجان بخشفاطمهمظفری
جهت پیوند به بیماران سوختگی نیازمند پوست به
بانکپوستبخشسوختگیارسالشد،خاطرنشان
کرد :قرنیه های مرحومه نیز برای پیوند به بیمارانی
که از نابینایی رنج می برند به بانک چشــم دانشگاه
علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان
خبر داد:

ساخت و مرمت 94واحد مسکونی
اصغری-فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج فریمان
گفت :از ابتدای امسال به همت گروه های جهادی
بســیج  4واحــد مســکونی  100درصــد احداث و
تحویل افراد کم برخوردار و نیازمند شد و  90واحد
مسکونی نیز در شهرســتان مرمت شد .به گزارش
خراســان رضوی ،سرهنگ پاســدار حمید اکبری
با اشــاره به این که تا پایان ســال  8واحد مسکونی
دیگر مرمت می شود ،گفت :برای ساخت و مرمت
این 94واحد مسکونی یک میلیارد و 300میلیون
تومان هزینه شــده و هزار و 492نفر روز نیز توسط
گروه های جهادی کار انجام شده است.

امام جمعه بجستان درخطبه های نماز جمعه :

جهاد تبیین باید دردستورکار قرارگیرد
ســلیمی /حجت االســام دهقانــی امــام
جمعه بجســتان در خطبــه های نمــاز جمعه
گفت:جهــاد تبیین طبق دســتور مقام معظم
رهبــری باید در دســتور کار قرار گیــرد .امام
جمعه بجستان افزود :کار مسئوالن پیگیری
و تبییــن مســائل و مشــکالت اســت و ائمــه
معصوم ،بــا شمشــیر به میــدان نیامدنــد و با
تبییــن و بیــان معارف و روشــنگری مــردم را
رهنمود میکردند مثــا  امام محمد باقر(ع)
که در عصر خودشــان هزاران شاگرد تربیت
کردند و امــروزه تبیین الزم اســت و جهادی
باید عمل کرد حل مشــکالت موجود توســط
مسئوالن و تبیین و تبلیغ خود مبلغان و بیان
دســتاوردهای نظام باید در دســتور کار ویژه
قرار گیرد ،چهل ســال اســت کــه از انقالب
گذشــته اســت و با همــه فشــارها و تهدیدها
در اوج هســتیم .هــر یک از ایــن فتنــه ها هر
انقالبی را به زانو در می آورد ولی ملت ایران
اســتوار ایســتاده و همچنــان مقتدر اســت ،
معیشت مردم در وضع اسفناکی است و دولت
باید هرچه ســریع تر این مشــکل را حل کند،
گرانیها باید حل شــود و جهــاد تبیین طبق
دستور مقام معظم رهبری در دستور کار قرار
گیــرد ،ملتی مقتدر اســت کــه در مقابل ظلم
بایســتد و هم اکنون یمن با دست خالی تمام
فتنه هایی را که توسط آمریکا انجام شده بود
خنثی کرد.
کلثومیان/حجت االســام ملکی امــام جمعه
تایبــاد گفت:جامعه علــوی وقتی مــی تواند
سربلند باشد که با تقوا باشد و صبر و مقاومت
داشــته باشــد  ،وی گفت :فضای مجــازی به
جنــگ ارزش هــا آمــده اســت و هرصدایی را
نباید گوش کرد .
نجم الشریعه/حجت االسالم سجادی زاده امام
جمعه درود با بیان این که بنده در هفتههای
گذشــته مطالبی راجع به خارج شــدن شهر
درود از بــی ســر و ســامانی بیان کــرده ام اما
در فضای مجــازی به صورت ناقــص و تقطیع
شــده منتشــر کردهانــد افــزود :در خصوص
این بی ســامانی درود همین بس که نماینده
شــهرداری را در جلســه فرمانداری به دلیل
این که اوضاع شــهر ســامان نیافته و شهردار
ندارد،راه نداده اند.

کالته /حجــت االســام مقیســه امــام جمعه
ســبزوار گفــت :دشــمنان بداننــد جمهوری
اســامی در موضــوع تــوان نظامــی و قدرت
بازدارندگی خود اهل معامله نبوده و نخواهد
بود .وی با اشاره به روند مذاکرات وین افزود:
ملت ایران خواهــان توافق پایدار با پشــتوانه
تضمین معتبر است .وی اظهار کرد :خواست
ملت ایــران کــه راهبرد قطعــی تیــم مذاکره
کننده نیز اســت مذاکره برای رفع تحریم ها،
توافق پایدار و تضمین قطعی و قابل اعتماد با
پذیرش راستی آزمایی به وسیله ایران است.
نجم الشریعه /حجت االسالم زارعی امام جمعه
اســحاق آباد گفت :تعلــل و تاخیــر در تعیین
تکلیف فرمانداری شهرســتان زبرخان بیش
از ایــن جایز نیســت و موجب ایجاد حواشــی
و نگرانــی مــردم مــی شــود نبایــد نیروهــای
مردمی،ارزشــی وخدمــت گــزار را کــه نظام
برای آن هــا هزینه کرده اســت اگــر در ایجاد
وضعیت موجود کشــور نقشــی نداشته اند به
صرف تغییر دولت ها کنار زد ،تعهد ،تجربه و
تخصص شرط موفقیت یک مدیر است .
بخشی /حجت االســام حصاری خطیب جمعه
بایگ در خطبه های نماز جمعه این هفته شــهر
بایگ با محکوم کردن جنایات آمریکا و آل سعود
در یمن گفت :قیام و حماسه مردم یمن متاثر از
انقالب اســامی اســت که با توکل بــر خدا در
مقابــل آمریکا و اســرائیل و آل ســعود مقاومت
میکنند و درنهایت پیروز خواهند شد.
مرادی/حجتاالســام مظاهری امام جمعه
نصرآباد گفت  :دشــمنان و مخالفان انقالب
به دنبال کم ارزش نشان دادن انقالب و بزک

کردن دوران پهلوی هستند ،در جهاد تبیین
الزم اســت دســتاوردهای حقیقــی و واقعی
انقــاب برای مــردم خصوصــ ًا جوانــان بیان
شود ،حســودان و منافقان داخلی پیوسته به
دنبال سنگ اندازی در مسیر حرکت انقالب
بوده و هستند.
محمودی/حجت االســام بختیــاری خطیب
جمعه ســرخس بــا انتقــاد از وضعیــت جوی
شهرســتان و هجــوم ریزگردهــا کــه تنفــس
را بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت ،تصریح
کرد:از رئیــس جمهــور و رئیس قــوه قضاییه
تقاضامندیــم هرچــه زودتــر بازرس ویژه ای
را به شهرســتان اعزام کنند ،تــا اقداماتی در
خصوص ریزگردها انجام شود چرا که با آمدن
تابســتان اگر این وضــع ادامه یابــد ،زندگی
را در این منطقه با مشــکل روبرو خواهد کرد
و الزم اســت هرچه ســریع تر در این خصوص
چاره اندیشی شود.
خــان چوپانــی  /حجت االســام امجــدی زاده
امام جمعــه رضویه در روزهــای اخیر مناطق
مســکونی شــهرهای مختلــف یمــن توســط
امــارات و آل ســعود  ۲۷بــار مــورد بمبــاران
قرار گرفته اســت و تعــدادی از مــردم عزیز و
مســلمان یمن به شهادت رســیدند.خطیب
جمعه رضویه تاکید کرد :آل سعود حکومتی

نیست که مورد قبول باشــد حکومتی نیست
که مردمش آن را بپذیرند ،حکومتی نیســت
که در خاورمیانه بقایی داشته باشد.
مرشــدلو  /حجت االســام بــرزو امــام جمعه
شهر خرو به  ۱۲بهمن ماه ســالروز ورود امام
خمینی(ره) به کشورمان اشاره کرد و گفت:
 ۱۲بهمن ماه روز تاریخی و بازگشــت امام به
ایران بود که این بازگشــت خیــرات و برکات
فراوانــی را به همراه خود داشــت امام راحل
نهضــت و حرکتــی را آغاز کــرد که جهــان را
متحول کرد و وظیفه همه ماســت که مراسم
دهه فجر را با شکوه برگزار کنیم .
علی نوری /حجت االســام امینی امام جمعه
بردســکن گفت :بــه رغــم همــه مشــکالت
اقتصــادی و معیشــتی ولــی ملــت ایــران در
عرصه هــای مختلف به اثبات رســانده اند که
در مقابل جبهه باطل یکصدا و متحد هستند.
وی با بیان این که عظمت انقالب اسالمی به
عنوان یک پدیــده بزرگ و نقــش آفرینی آن
موجودیت استکبار جهانی و هم پیمان او را
به خطر انداخته اســت،گفت :شکست های
راهبردی بزرگ و کوچکی که ایران اسالمی
در میادیــن سیاســی  ،اقتصــادی ،نظامــی،
فرهنگی و امنیتی از خود به نمایش گذاشته
دشمنان را در اهداف خود ناکام کرده است  .
ملکی/حجتاالســام تیجانی،امــام جمعــه
خوشاب در خطبه های نماز جمعه سلطانآباد
مرکز خوشاب با اشــاره به تاکیدمقام معظم
رهبری در ســه دیدار مهم برای جهاد تبیین
گفت :دشمن با رســانه به دنبال گرفتن دین
مــردم و از بین بــردن اعتقــادات آن هــا و زیر
ســوال بــردن دســتاوردهای انقالب اســت.
وی با بیان این که نیروهای ارزشــی در جهاد
تبیین ضعف در رســانه دارند ،افزود :انقالب
و انقالبــی گری تمامــش با نقد نیســت و باید
دســتاوردهای انقالب را به شکل هنرمندانه
و جذاب به مردم بیان کنیم.

شهرستان ها

امام جمعه خلیل آباد مطرح کرد :

تکمیل باند دوم جاده خلیلآباد
به بردسکن از مطالبات جدی مردم

حســین نوری/تکمیل بانــد دوم جاده خلیــل آباد به
بردسکن از مطالبات جدی مردم و مسئوالن است
حجت االسالم ناهیدی با بیان این که جاده خلیل
آباد به بردسکن مشکالت ایمنی و جانی برای مردم
به وجود آورده است ،گفت :مشکالت عدیده ای در
منطقه وجود دارد ولی مسئله باند دوم خلیل آباد به
بردسکن جزو تاکیدات همه مسئوالن و مردم است.
امام جمعه خلیل آباد در حاشیه بازدید از یک پروژه
شهری اظهار کرد :یکی از مطالبات جدی مردم در
منطقه دوبانده شدن جاده شادمهر تا انابد است که
مشکالت ایمنی و جانی برای مردم به وجود آورده
است.وی همچنین در ادامه با اشاره به وعده های
مختلف در خصوص این پروژه ،خاطرنشــان کرد:
هر کدام از مســئوالن که به منطقه ترشــیز دعوت
شــده اند ،یکی از مطالبات جدی مردم که همواره
مطرح می شود بحث دوبانده شدن جاده خلیل آباد
به بردسکن است.

دستگیری متهمان پرونده سرقت
از طال فروشی در خلیل آباد
حســین نوری /فرمانــده انتظامــی خلیــل آبــاد از
دستگیری متهمان پرونده ســرقت از طالفروشی
درخلیل آباد خبر داد.فرمانده انتظامی شهرستان
خلیل آباد گفــت :روز  22آبان ماه ،ســرقت از یک
طالفروشی در شهرستان خلیل آباد به فوریت های
پلیســی  ۱۱۰اعالم شد.ســرهنگ «مهدی حسن
زاده» گفت  :مامــوران انتظامی و تیــم های پلیس
آگاهی شهرســتان در محل حاضر شدند و بررسی
های اولیه انجام شــد ،کارآگاهان پلیس آگاهی با
اقدامات و ردزنی های گسترده اطالعاتی و چهره
زنی عامالن ســرقت پس از هماهنگی بــا مقامات
قضایی و در اقدامی غافلگیرانه سه متهم پرونده را
دستگیر کردند و تحقیقات از متهمان با دستورات
تخصصی مقــام قضایی برای روشــن شــدن دیگر
ابعاد مبهم این پرونده ادامه دارد.

