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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
دستوراستانداربرای
پیگیریایجاد 2ایستگاه
مترو درمسیرقطار
سریعالسیرمشهد-گلبهار

صنایع محور غرب
صاحبایستگاهمترو
می شوند؟
صفحه۲
قصهپرغصهپیرمرد
نابیناکهبهتنهایی
در روستای فتح آباد
زندگی می کند
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رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری از فرسایش ساالنه  ۱۶تن در هکتار به صورت آبی
و  ۳۰تن در هکتار به صورت بادی در کشور خبر داد

صفحه۱

تلف شدن  ۱۰هزار
جوجه مرغ بر اثر
آتش سوزی
صفحه۱
معاوندادستانکلکشور:

حاکمیت نباید
هزینه بیتجربگی
مردم در بورس
را بدهد
صفحه۳
معاونشهردارمشهد:

از تردد خودروهای
دودزا ممانعت می شود
صفحه۲

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

درباره شخصیت علمی
اخالقیوسیرهاجتماعی
آیتا...سیدجوادحسینی
خامنهای بحث و بررسیشد
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صفحه۲

سرپرست معاونت
سیاسی،امنیتی و
۳
اجتماعیاستانداری
منصوبشد

صفحه۴

صفحه۳

رفتهانــد خــدا کــه هســت!منزلش ســرویس
بهداشــتی و حمام ندارد و اجاقی برای پختن
غــذا در خانــه اش پیدا نمی شــود ،فرشهای
خانهاش نیز کهنه و نامناسب است و آرزویش
این است که روزی این کمبودها برطرف شود!
هنوز هم در حسرت ازدواج است تا همراه و هم
سخنی داشته باشــد .با وجود این از مرگ نیز
غافل نیست و میگوید مرا در کنار پدر و مادرم
به خاک بسپارید!
زندگــی قربانعلــی اکبــری و تالشــش بــرای
ماندن ،سراســر درس و پند و اندرز است برای
نســلی که امــروزه بــه برکــت پیشــرفت علم و
فناوری از امکانات فراوانی برخوردار اســت!
امیــد اســت مســئوالن و بــه ویــژه گــروه های
جهادی بســیج ســازندگی ســپاه بردسکن با
حضــور در روســتای فتــح آباد خنجــری برای
تامین وســایل مورد نیاز و گرمایشی و احداث
ســرویس بهداشــتی و حمــام خانــه قربانعلی
اکبری آســتین همت را باال بزنند و مشکالت
این مرد را برطرف کنند.
علی اکبر رویین تن ،دهیار روســتای خنجری
مــی گویــد :قربانعلی اکبــری تحــت حمایت
کمیته امــداد اســت و بارها اهالی روســتا نیز
او را بــه روســتای خنجــری آورده انــد و حتی
بــرادرش آمادگی دارد کــه او را به روســتای
ارغا محل ســکونت خود ببرد ولی او می گوید
به تنهایی عادت کرده ام و فقط روســتای فتح
آباد را دوســت دارم و هیچ ترسی از تنها بودن
در روستا ندارم.
ســید کاظــم حســینی ،رئیــس کمیتــه امداد
امــام خمینی(ره) بردســکن اظهــار می کند:
قربانعلی اکبری از خدمات این نهاد برخوردار

صفحه۲

گرمخانههای
مشهدوچراغی
که هنوز
گرمنشدهاست

در نشســت پیــش همایش بزرگداشــت
آیتا...حاجسیدجوادحسینیخامنهای
که روز گذشــته به همت ســتاد برگزاری
بزرگداشــت این عالــم ربانی در مشــهد
برگزار شد ،شــخصیت این فقیه وارسته
با حضور استادان و پژوهشگران تبیین و
بررسی شد...


افزایش 6برابری
صدور روادید توسط
وزارت خارجه

گزارششبانهروزنامه
خراسانازوضعیت
کارتنخوابهاو
گرمخانههایمشهد

قصه پرغصه پیرمرد نابینا که به تنهایی در روستای فتح آباد زندگی می کند
علی نوری /در روســتای فتح آباد خنجری از
توابع شهرستان بردسکن پیرمردی نابینا که
 75سال دارد تنها زندگی می کند.
خبرنگار مــا به اتفــاق علــی اکبر روییــن تن،
دهیار روســتای خنجری به این روستا رفت تا
از نزدیک با این پیرمرد مصاحبه کند.
پس از عبور از روســتاهای برجــک و برناباد به
تابلویی نزدیک می شــوی که روی آن نوشــته
است خنجری  7کیلومتر ،جاده روستا خاکی
است و وضعیت مناسبی ندارد.
به روستای خنجری می رســیم.دهیار روستا
می گویــد :روســتای فتح آبــاد خنجــری یک
کیلومتر جلوتر اســت و به عنوان خنجری باال
شــناخته شــده اســت .روســتا خلوت اســت،
در کوچههــا اثــری از رهگــذران نیســت،
فقــط خانههــای مخروبــه نشــان از شــلوغی
و آبادانــی گذشــته روســتا میدهــد .پــس از
خشکسالیهای پیاپی همه رفتهاند!
وارد حیاطی که در چوبی قدیمی داشت می
شــوم .اتاق های خانه قدیمی اســت .پیرمرد
داخل یک اتاق که وضعیــت خوبی ندارد نماز
مــی خوانــد .صبــر می کنــم تــا نمــازش تمام
شــود .دهیار مــرا معرفی مــی کنــد .از او می
خواهم بیشــتر خودش را معرفی کند .نامش
قربانعلی اکبری است ،نابیناست و  75سال
از زندگیاش می گذرد و ازدواج نکرده است.
فقط او مانده تا روستا زنده بماند ،هر روز مسیر
خانه تا مزرعه کوچک خود را میپیماید .پدر و
مادرش را در شش سالگی از دست داده ولی
یکه و تنهــا در فتحآباد(خنجری بــاال) زندگی
میکنــد .بــه آب و خــاک آن جــا عــادت کرده
و تنفــس در هــوای روســتا برایش نشــاط آور
است .میگوید :این جا را دوست دارم
و بــرای گــذران زندگی به کســی نیاز
ندارم.او به خواندن نماز مقید اســت و
به جوانان توصیه میکند نمازشــان را
ترک نکنند!
بارها مردم روســتای خنجری پایین او
را به محل زندگی خــود بردهاند تا تنها
نباشــد ولــی آن جــا دوام نیــاورده و به
خانه خود برگشته است.
شــکرگزار اســت و بــه کمــک خداوند
ایمــان دارد و میگویــد حــاال که همه

مدیرکلکنسولیوزارتامور
خارجهدرهمایشصنعت
گردشگریایرانوعراق
درمشهدمطرحکرد:

اســت و هــر مــاه  320هــزار تومان بــه عنوان
مستمری به او پرداخت می شود.
وی تصریح می کند :با توجــه به این که وی در
روســتای فتح آباد تنها زندگی می کند کمیته
امــداد آمادگــی دارد محــل زندگــی او را بــه
روســتای خنجری یا در مرکز شهر انابد ببرد و
امکانات الزم را برای او تامین کند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بردسکن
خاطر نشان می کند :نیازمندی های قربانعلی
را از جملــه روفرشــی  ،چنــد تخته پتو و ســبد
غذایی تهیه و تامین کــرده و با توجه به این که
وی نابیناســت و روشــن کردن بخــاری نفتی
برای او مشــکل اســت به دنبال تامین بخاری
برقی هستیم.
سرهنگ جنیدی ،فرمانده سپاه بردسکن هم
که برای بررسی مسائل و مشکالت قربانعلی
اکبری به روستای فتح آباد رفته بود،می گوید:
بســیج برای هر گونــه کمک به این مــرد نابینا
آماده و پای کار است و تمام تالش خود را برای
تامین نیازهای این فرد انجام خواهد داد.
حجــت االســام ارزانی ،مدیــر حــوزه علمیه
امام صادق (ع) بردسکن هم از آمادگی گروه
جهادی شــهید ابراهیم همت این حوزه برای
احداث ســرویس بهداشتی و به ســازی اتاق،
صحن حیاط و پشــت بام منزل مســکونی این
پیرمرد نابینا خبر داد.
معصومه کارگری ،مدیر موسسه خیریه آبشار
عاطفه ها کمیته ملــی حمایت های اجتماعی
شهرستان بردسکن هم که به این روستا سفر
کرده بود ضمن بازدید از منزل مســکونی این
فرد با اعطــای یک تخته فرش و یک دســتگاه
بخاری برای او موافقت کرد.

تلف شدن ۱۰هزار جوجه مرغ بر اثر آتش سوزی

برگزاری یادواره شهید بابا رجب در فریمان

آتشسوزیمهیبدریکواحدمرغداریدرروستایبوتهگزدربخشرضویه 10هزار جوجه
مرغراتلفکرد.بهگزارشخراسانرضوی ،ضیائیمسئولآتشنشانیشهررضویهگفت:
صبحدیروز بااعالمآتشسوزییکواحدصنعتیمرغداریبهسامانه ۱۲۵شهررضویهتیم
اطفایحریقشهررضویهبهمحلآتشسوزیدرجادهسرخساعزامشدند.
ویافزود:متاسفانهباتوجهبهبعدمسافتونبودتجهیزاتاطفایحریقدراینواحد صنعتی
قبلازرسیدنآتشنشانی،کلمرغداریشعلهورشدهبودکهمامورانآتشنشانیبااقدامی
سریعازگسترشآتشبهدیگرنقاطدرمجاورتآتشسوزی،جلوگیریکردند.
رئیسآتشنشانیرضویهاظهارکرد :دراینآتشسوزیعالوهبرخسارتسنگینبهدستگاه
هاوتجهیزاتمرغداریبهگفتهمالکمرغداریبین ۱۰تا ۱۳هزارقطعهجوجهمرغ  ۱۵روزه
متاسفانهدرآتشسوختند.ضیاییگفت:اینآتشسوزیدرروستایبوتهگزبخشرضویهدر
فاصله ۷۵کیلومتریازشهرمشهدبهوقوعپیوستکهعلتحریقدردستبررسیاست.

اصغری /یادواره شــهیدبزرگوار رجب محمــد زاده معروف به
بابا رجب اســطوره جانبازی ایران با حضور فرزند این شهید ،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان و برخی مسئوالن ادارات
و بســیجیان در زادگاه این شــهید بزرگوار ،روستای رخنه گل
بخش قلندرآباد فریمان برگزار شد.
به گزارش خراســان رضوی  ،جانباز شهید «رجب محمدزاده»
در ســال  ۱۳۱۷در فریمان به دنیا آمد و در سال  ۱۳۶۴برای
اولین بار به جبهههای حق علیه باطل اعزام شــد و تیر ۱۳۶۶
آخرین حضورش در جبههها بود .ایــن جانباز  ۷۰درصد دفاع
مقدس سرانجام در  ۱۴مرداد  ۱۳۹۵آســمانی شد و به خیل
همرزمان شهیدش پیوست.

