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امام جمعه شاند�ز گفت: امروز با�د همراه� با 
مردم فلسطين مسئله اول دنيا� اسالم باشد و 
آواره شدن و به شهادت رسيدن ا�ن مردم، زخم� 
است بر دل �� ملت مسلمان �ه با�د التيام پيدا 
�ند و ا�ن نياز مند همراه� همه امت اسالم است. 
هفته  ا�ن  خطبه ها�  در  بهمن�  حجت االسالم 
نماز جمعه شهر شاند�ز با اشاره به بيانات رهبر� 
در خصوص حما�ت از انتفاضه فلسطين افزود: آن 
قدر حما�ت از فلسطين مهم است �ه خود رهبر� 
حضور پيدا �رده و ا�ن نشانه اهميت و حما�ت از 

انتفاضه است.
و� اظهار �رد: دشمنان اسالم تالش م� �نند، ا�ن 
اولو�ت را از دنيا� اسالم بگيرند و مسئله فلسطين 
اولين اولو�ت ما نباشد. آن ها با راه انداختن جنگ 
با�د  ما  و  بين مسلمانان، دشمن تراش� �ردند 
تالش �نيم �شور ها�� را �ه در زمين دشمن باز� 

م� �نند، متوجه �نيم.
و� خاطر نشان �رد: دشمنان تالش م� �نند در 
بين فلسطين� ها اختالف ا�جاد �نند اما آن چه �ه 
مهم است، ما نبا�د از ص¤ مقاومت و حما�ت آن ها 
دست بردار�م و ان شاءا... همان طور �ه رهبر� 

فرمودند تا ٢٥سال آ�نده اسرائيل وجود ندارد.
حجت االسالم بهمن� افزود: هما�ش حما�ت از 
انتفاضه سوم در ا�ران بسيار اثرگذار بوده �ه خود 
نشان  العمل  ع°س  اسرائيل� ها  و  آمر�°ا�� ها 
دادند. اميدوار�م �ه هوشيار� در بين مسلمانان 

بيشتر شود.
امام جمعه شاند�ز به روز تربيت و امور تربيت� هم 
اشاره �رد و گفت: آموزش و پرورش پا�ه تربيت 
ا�ن �شور است و آموزش ها� آن با�د بر اساس 
مبان� اسالم باشد و قرآن را مبنا� تربيت فرزندان 

ما قرار دهند.
داورزن، داورزن�- حجت االسالم محمود مداح� 

امام جمعه داورزن گفت: سازمان ها� اطالعات� 
آمر�°ا، انگليس و رژ�م صهيونيست� در ش°ل گير� 
داعش نقش داشتند. گروه داعش برا� حما�ت از 

رژ�م صهيونيست� ش°ل گرفته است.
چناران، باقر- حجت االسالم مظفر تاج� امام 

جمعه چناران گفت:در اجالس امنيت� مونيخ، 

شاهد مواضع مشتر· مقامات آمر�°ا��، رژ�م 
جمهور�  عليه  عربستان  و  تر�يه  صهيونيست�، 
اسالم� ا�ران بود�م. هم سو�� مواضع مشتر· ا�ن 
�شور ها عليه ا�ران، امر� تصادف� نيست و شواهد 
و قرا�ن فراوان� از هماهنگ� ها� ا�ن �شور ها برا� 

مهار نفوذ منطقه ا� ا�ران ح°ا�ت دارد.
طرقبه، عابد خراسان�- حجت االسالم و المسلمين 

با  دشمنان  گفت:  طرقبه  جمعه  امام  ا�زد� 
بودجه ها�  تصو�ب  حت�  و  مختل¤  نقشه ها� 
�الن، سع� در برانداز� نظام جمهور� اسالم� و 
دور�ردن مردم به و�ژه جوانان از انقالب دارند اما 
خوشبختانه اهداف و برنامه ها� آنان هميشه نقش 

بر آب شده است.
روداب، برزو�� - حجت االسالم عبدا... عليمحمد� 

امام جمعه موقت روداب گفت: مسئله فلسطين و 
ظلم� �ه در حق مردم مظلومش م� شود درطول 
تار�خ ب� سابقه است و آنچه بيش از هر چيز دل ها 
و  �شور ها  برخ�  همراه�  م� آورد،  درد  به  را 

دولت ها� به اصطالح عرب� اسالم� است.
صادق�  حسن  حجت االسالم   -  صفر گناباد، 

امام جمعه گناباد گفت: مردم فلسطين هر روز 
شاهد آوارگ� و �شتار جد�د� در برابر چشم همه 

مجامع بين الملل� و مدعيان حقوق بشر هستند و 
بدتر از همه، خيانت سران �شور ها� عرب� به مردم 

مظلوم فلسطين است.
سرخس، محمود- حجت االسالم ارژنگ امام جمعه 

سرخس با اشاره به برگزار� �نفرانس حما�ت از 
فلسطين گفت:اهميت ا�ن موضوع چنان است 
�ه مقام معظم رهبر� شخصا در ا�ن مراسم حضور 
م� �ابند و با دلگرم� دادن به مقاومت خون تازه ا� 

در رگ ها� انتفاضه دميده م� شود.
با�گ، بخش�- حجت االسالم حصار� امام جمعه 

با�گ با اشاره به نفوذ فرهنگ� دشمن در �شور 
گفت: روزانه ميليون ها نفر از مردم ا�ران به فضا� 
مجاز� و�انال ها� تلگرام� مختل¤ ورود پيدا 
م� �نند �ه متاسفانه در ا�ن بين، سهم �انال ها� 

مذهب� و د�ن� به تناسب �متر است.
زاده  امجد�  حجت االسالم  نشتيفان�-  باخرز، 

در  اخير  سيل  مش°الت  به  باخرز  امام جمعه 
شهرستان باخرز اشاره �رد و گفت: مردم در 
برخ� روستا ها در پ� سيل با مش°الت� همچون 
خطوط  شرب،  آب  ارتباط�،  راه ها�  قطع 
تلفن و ا�نترنت مواجه شدند، اما ستاد بحران 
شهرستان باخرز چند روز بعد از سيل به برگزار� 

جلسه اقدام �رد و هنوز هم برخ� از مش°الت 
باق� مانده است.

رشتخوار، خا�شور- حجت اال سالم مهد� بهره مند 

امام جمعه رشتخوار گفت: مسئله فلسطين، مسئله 
اصل� امت اسالم� است �ه با�د امت اسالم� در 

رابطه با مسئله فلسطين متحد شود.
تربت جام، حقداد - حجت االسالم طاهر� امام 

جمعه تربت جام گفت:حضرت امام خمين�(ره) 
در �نار مبارزه با استبداد داخل�، سرنگون� آمر�°ا 
و اسرائيل را سر لوحه �ار خود قرارداده بودند و اگر 
از فلسطين حما�ت نم� �رد�م امروز با�د در مرز ها 

با دشمن م� جنگيد�م.
فر�مان، اصغر- حجت االسالم محمدحسين ا�زد� 

امام جمعه فر�مان گفت: �°� از عوامل موفقيت 
حضرت زهرا(س) در �نار عبود�ت، بندگ� خدا 
و پرداختن به امور اجتماع� و سياس� جامعه، 
توجه به امر مهم تربيت �ود�ان به و�ژه از سنين 

خردسال� بود.
بردس�ن، نور- حجت االسالم عل� اصغر امين� 

امام جمعه بردس°ن گفت: امروز نبا�د قشر جانباز 
�ه در دوران ٨ سال دفاع مقدس بخش� از اعضا� 
بدن و سالمت خود را از دست داده اند در گير 

مش°الت اقتصاد� باشند.
خليل آباد، نور- حجت االسالم عل� ناهيد� امام 

جمعه خليل آباد گفت: امروزه ا�ران بهتر�ن امنيت 
را در منطقه دارد و ا�ن مرهون حضور آحاد جامعه 

درصحنه است.
زاوه، رئوف�- حجت االسالم مصطفو�ان امام جمعه 

زاوه به برگزار� �نفرانس حما�ت از فلسطين اشاره 
�رد و گفت:مسئله فلسطين اولو�ت اول جهان 
اسالم است.اگر مسئله فلسطين حل شود، مسئله 

عراق، سور�ه، �من و بحر�ن نيز حل خواهد شد.
تربت حيدر�ه، غضنفر- حجت االسالم محمدرضا 

عصمت� امام جمعه تربت حيدر�ه گفت: دانش آموز 
و دانشجو� در تراز انقالب اسالم�، انسان� ف°ور 
و خالق است �ه با تعهد و تخصص خود برا� رشد و 

توسعه و رسيدن به جامعه آرمان� تالش م� �ند.
درگز، مقصود- حجت االسالم مل°� امام جمعه 

درگز با اشاره به توطئه ها� دشمنان گفت: عده ا� 
دلشان برا� ا�ران �ه حياط خلوت آنان بوده تنگ 
شده و تالش م� �نند، به هر طر�ق� �ه شده وارد 

�شور شوند و به اهداف شوم خود برسند.

امام جمعه شاند�ز مطرح �رد:

همراهی با مردم فلسطين؛ مسئله اول دنياى اسالم

گزارش جلسه

جامعه

قائم مقام توليت آستان قدس در جلسه 
شورا اسالم� استان اعالم �رد

طرح اهداى زمين از سوى آستان
 قدس براى احداث مسكن محرومان
تراب� - قائم مقام توليت آستان قدس رضو� گفت: 

بر اساس دستور توليت آستان قدس رضو� و توافقات 
انجام گرفته، قرار شد آستان قدس رضو� زمين ها�� 
شورا�  اختيار  در  را  �وچ�  و  محروم  شهر ها�  در 
اسالم� استان قرار دهد تا با �م� خيران برا� مردم 
محروم واحد ها� مس°ون� ساخته شود. به گزارش 
خراسان رضو�، سيد مرتض� بختيار� صبح پنجشنبه 
گذشته در جمع رؤسا� شورا� اسالم� شهرستان ها� 
خراسان رضو� افزود: گره گشا�� و رفع مش°الت 
محرومان و مستضعفان نياز مند عزم جد� و اهتمام 
و�ژه همه مسئوالن �شور است.در همه استان ها� 
�شور نما�ندگ� آستان قدس رضو� ا�جاد شده است 
�ه هدف از انجام ا�ن �ار، برداشتن محدود�ت در تعداد 
خادمان رضو� و هم افزا�� برا� رسيدگ� به امور 

مناطق محروم است.
و� همچنين خاطر نشان �رد: طرح ز�ارت از مبداء تا 
مبداء با هدف برنامه ر�ز� مناسب برا� حر�ت زائران از 
هر نقطه ا� از �شور برا� ز�ارت حضرت امام رضا(ع) و 

بازگشت به شهرشان برنامه ر�ز� شده است.
و� تصر�ح �رد: بر اساس آ�ين نامه جد�د، هر فرد� 
�ه افتخار خدمت به زائران حضرت امام رضا(ع) را در 
مشهد مقدس پيدا م� �ند، به جا� حضور ٢٤ ساعته 
در حرم مطهر رضو�، ٦ ساعت در حرم رضو� و ١٨ 
ساعت د�گر را در استان محل س°ونت خود به زائران 

خدمت رسان� م� �ند.

احيا قنات ها • 
همچنين بصير� پور رئيس شورا� اسالم� خراسان 
جلسه مشتر��  در  گفت:  جلسه  ا�ن  در  نيز  رضو� 
تمام  شد  بنا  داشتيم،  رضو�  قدس  آستان  با  �ه 
استان ها�  در  موجود  �مبود ها�  و  محروميت ها 
دهستان   ١٠ و  جنوب�  و  شمال�  خراسان رضو�، 
خاطرنشان  شود.بصير� پور  برطرف  و  شناسا�� 
با مشار�ت بسيج سازندگ� و  �رد: در بحث قنات 
قنات ها�  تمام�  است  قرار  رضو�  قدس  آستان 
شهرستان ها احيا شود. همچنين قرار است در بحث 
آبخيزدار� هم°ار� ها�� با وزارت جهاد �شاورز� 
آغاز شود.رئيس شورا� شهرستان مشهد در بخش 
د�گر� از سخنان خود تصر�ح �رد: در بحث اشتغال 
در حوزه شهرستان ها م� توان اقدامات� را در پيش 
گرفت �ه بتوانيم مهاجرت از روستا ها به شهر ها را 
مس°ن،  بحث  در  همچنين  گفت:  �نيم.و�  �نترل 
اولو�ت با شهر ها� �وچ� است. با توجه به ا�ن �ه اگر 
مس°ن� در بافت فرسوده قرار داشته باشد، م� تواند 
سر�ع تر از تسهيالت بان°� برخوردار شود و در بحث 
از سو�  نيز در صورت ام°ان زمين�  ساخت و ساز 

آستان قدس رضو� اهدا م� شود.

اخبار

شهرستان ها

با حضور خدام بارگاه منور رضو صورت گرفت

توزيع 6 هزار غذاى متبرك در 
مناطق سيل زده تايباد

٦ هزار غذا� متبر· حرم مطهر امام رضا(ع) با حضور 
جهادگران رضو� و خدام بارگاه منور رضو� در مناطق 
سيل زده شهرستان تا�باد توز�ع شد. سيد خليل منبت�، 
معاون اما�ن متبر �ه و امور زائران آستان قدس رضو� در 
حاشيه توز�ع ا�ن غذا ها� متبر· در گفت وگو با آستان 
نيوز با تا�يد بر ا�ن �ه ا�ن اقدام به دستور توليت آستان و 
در راستا� عمل به مأمور�ت محروميت زدا�� در منشور 
هفت گانه آستان قدس رضو� بوده است، گفت: ا�ن ٦ 
هزار غذا� متبر· به وسيله �� فروند بالگرد متعلق به 
جمعيت هالل احمر و دو دستگاه تر�ل� به شهرستان 
تا�باد حمل و در روستا ها� دوغارون، خيرآباد، بوم� 
و رهنه توز�ع شده است. رئيس جمعيت هالل احمر 
شهرستان تا�باد نيز ازتوز�ع اقالم مورد نياز در بين 
خانواده ها� سيل زده روستا ها� تا�باد به ارزش هشت 
ميليارد ر�ال خبر داد و گفت: برا� هرخانواده سيل زده 
نيز �� وعده غذا� متبر· حرم رضو� توز�ع شده است. 
و� با اشاره به ا�ن �ه ٧روستا� سيل زده تا�باد نياز مند 
وباز ساز� ز�رساخت ها  ترميم  امداد�،  �م� ها� 
هستند، گفت: هالل احمر درمدت �� هفته گذشته به 
طورشبانه روز� درحال خدمت رسان� به آسيب د�دگان 

سيل اخير روستا ها� تا�باد است.

برخورد مرگبار قطار با شهروند نيشابورى

مد�ر روابط عموم� مر�ز مد�ر�ت حوادث و فور�ت ها� 
پزش°� نيشابور از برخورد خانم ٥٤ ساله نيشابور� با 
قطار خبر داد و گفت:خانم ٥٤ ساله ا� براثر برخورد 
شد�د با قطار، قبل از رسيدن آمبوالنس اورژانس فوت 
افشار  مصطف�  فارس،  خبرگزار�  گزارش  به  �رد. 
حادثه ا�  اعالم  با  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  ني� 
مبن� بر برخورد �� نفر با قطار، آمبوالنس پا�گاه دو 
شهر� سر�ع به محل اعزام شد. و� ادامه داد: هنگام 
رسيدن آمبوالنس ت°نسين ها مشاهده �ردند �ه خانم 
٥٤ ساله ا� براثر برخورد شد�د با قطار قبل از رسيدن 
آمبوالنس فوت �رده است. و� تأ�يد �رد: عبور خطوط 
راه آهن از داخل بافت شهر� همواره خطرساز بوده 
است و به همشهر�ان محترم توصيه م� شود هميشه 
از م°ان ها� تعيين شده به منظور عبور از ر�ل راه آهن 

استفاده �نند.

٧شهرستان ها
شنبه ٧ اسفند ١٣٩٥ . شماره٣٥١٣روزنامه سياس�، اقتصاد�، فرهنگ�، اجتماع� خراسان رضو� Sat. Feb،25،2017، No.3513


