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آیتا...علمالهدیدرنمازجمعهمشهداعالمکرد

خبر
اختتامیه دوازدهمین جشنواره شعر رضوی
در تایباد برگزار شد

تایب�اد -خبرنگارق�دس :رئی��س انجمن
شعر شهرستان تایباد گفت :در این اختتامیه
که به مناس��بت دهه کرامت و در محل سالن
اجتماعات اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامي و
با حضور جمع زی��ادی از فرهنگ دوس��تان
برگزار شد 70 ،نفر از شاعران تشیع و تسنن از
شهرستانهای تایباد ،باخرز و تربت جام حضور
داشتند و به قرائت اش��عار خود در وصف امام
رضا (ع) و دهه کرامت پرداختند.
غالمحسین نعیمی افزود :در بحث شعر دو انجمن
فعال در باخرز و تایباد به نام انجمن شعرموالنا در
تایباد و انجمن شعر سیف باخرزی در شهرستان
باخرز مشغول فعالیت هستند.وی گفت :نفرات
اول این جش��نواره به ترتیب غالمحسن نعیمی
و زهرا قاسمی نفرات دوم سینا صارمی و فاطمه
وثوقی و نفرات سوم این جشنواره شمسی صفری
و ویدا حنفی میباشند.
ثبت وقف  2/5میلیاردی در رشتخوار

قدس :رئیس اداره اوقاف رشتخوار از ثبت دو
وقف جدید برای توسعه بقاع متبرکه به ارزش
بیش از  2/5میلیارد ریال در این شهرس��تان
خبرداد.
ذبیح ا ...ابراهیمی درخصوص دو وقف جدید
که در شهریورماه صورت گرفت ،بیان داشت:
واقفان علی اکبر قربانزایی ،آقای ش��یخ نظر و
غالمعلی اسماعیلی  12هزار و  700مترمربع
زمین را با نیت توس��عه محوطه امامزاده سید
ابوالقاسم شهرستان سالمی و رمضان سدهی
زمینی به مساحت هزار و  410مترمربع برای
توسعه بقعه خواجه مراد این شهرستان که از
توابع شهرستان خواف است ،وقف کردند.
ابراهیمی گفت :ارزش این وقفها دو میلیارد و
 820میلیون ریال برآورد شده است.
رئیس اداره اوقاف شهرستان رشتخوار اظهار
داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون هفت وقف
جدید در این شهرستان به ثبت رسیده است.
دلجویی از خانواده معظم شهدا در جوین
به مناسبت هفته دولت

جوین  -خبرنگارقدس :به مناس��بت هفته
دولت فرماندار و امام جمعه به همراهی جمعی
از مس��ؤوالن شهرس��تان جوین از تعدادی از
خانوادههای معظم ش��هدا در سطح شهر نقاب
دلجویی کردند و مش��کالت آنان را بررس��ی و
دستورات الزم برای رفع مشکالت صادر کردند.
ام��ام جمعه جوی��ن در جمع خانواده ش��هدا
خاطر نش��ان کرد :خانواده ش��هدا پیشاپیش
برای آخرت خود ذخیرهای ارسال کردهاند تا
در دنیای باقی بتوانند از ذخایر خود استفاده
کنند.فرماندار جوین نیز گفت :ما با حضور در
جمع خانواده معظم شهدا نیرو گرفته و خود
را آماده خدمت بیشتر به مردم میکنیم؛ چون
اندوخته و تجربه خانواده ش��هدا به مدیران و
مسؤوالن منتقل میشود.
افتتاح نمایشگاه نقاشی در خلیل آباد

خلیل آب�اد؛ همزم��ان با گرامیداش��ت دهه
کرام��ت ،اولین نمایش��گاه انفرادی نقاش��ی و
طراحی علی امینی درون��ه در محل نگارخانه
موزه م��ردم شناس��ی خلی��ل آباد ب��ا حضور
مس��ؤوالن افتتاح ش��د.رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي خلیل آباد گفت :در این نمایشگاه
 40اثر نقاشی رنگ و روغن ،سیاه قلم ،طراحی
چهره در معرض دی��د عالقهمندان قرار گرفت
که با استقبال خوب مردمی مواجه شد.

نیشونوش

دریچه

سعید ترشیزی

آی��تا ...علم اله��دی گفت:
ریش��ه بیفرهنگیه��ا این
اس��ت که غرب در این قرن،
در حال از دست دادن بزرگی
خود است و استکبار ،صالبت و قدرت خود را
رو به افول میبیند.
آیت ا ...علم اله��دی در خطبه ه��ای نماز
عبادی سیاسی جمعه در جوار بارگاه منور
رضوی گفت :عمده نگرانیها در جلسه هفته
گذش��ته خبرگان رهبری ،مسأله فرهنگی
بود و زمانی که گزارش جلسات به رهبری
داده شد ،ایشان نکاتی را گفتند که با سیره
سیاسی امام رضا(ع) انطباق داشت.
* سیره سیاسی امام رضا(ع) منطبق با
عصر فعلی ماست
وی ادامه داد :با ش��ناخت اجمالی از سیره
سیاسی امام هش��تم(ع) درمییابیم که آن
دوران مطابق ش��رایط امروز ما بوده است؛
زیرا در آن زمان نیز بحث فتنه جریان اول
بوده ،چیزی که امروزه نیز ما با آن دست به
گریبان هستیم.
آیت ا ...علمالهدی افزود :دوران امامت امام
رض��ا(ع) دوران فتنه بود ک��ه امام علی(ع)
برای فتنه خاس��تگاههایی را اش��اره کرده
بودند که تمام آن��ان در دوران امام رضا(ع)
متبلور ش��ده بود و جریانه��ای غیر دینی
مبتنی بر اندیش��ه های واردات��ی به وجود
ا آنها را از
آمده بود که ام��ام رضا(ع) کام�ل ً
بین برد.
وی ادامه داد :مأمون قصد داش��ت تا ابتدا
امام هش��تم(ع) را خلیفه اعالم کند که در
نقشهای ایشان را به شهادت برساند و خود
س��پس با خلیفه ش��دن ،مقام امامت را به
دروغین به خود نسبت دهد که درایت امام
رضا(ع) مانع از این کار شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان داشت:
انحرافات فکری زیادی در زمان امام رضا(ع)
به وجود آمده بود و امام طوری با آن برخورد
کرد که ریش��ه آن به کلی نابود شد و آموزه

هایی که از تحلیل سیره سیاسی ایشان به
دست می آوریم ،می توانیم دقیقا در زمان
خودمان به کار ببریم.
* نگرانی فرهنگی موضوع اصلی جلسه
خبرگان رهبری
ام��ام جمع��ه مش��هد گف��ت :در مجلس
خبرگان که هفته پیش تشکیل شد ،اعضا
نگرانیهای خود را نسبت به بیفرهنگی و
پرده دریهای فرهنگی ابراز کردند و محور
بـــرش

خود است و استکبار صالبت و قدرت خود را
رو به افول می بیند ،زیرا غرب خود را بر دو
قائم بنا کرده بود؛ اول ،افکار و فرهنگ غرب
بود که سعی داشت در تمام دنیا نفوذ کند و
دوم قدرت نظامی بود که دیگر امروز کسی از
قدرت نظامی و جنگی آمریکا نمی ترسد.
امام جمعه مشهد اظهار داشت :امروز دیگر
کس��ی دنبال فکر غربی نیس��ت؛ زیرا خود
غرب آن چن��ان در منجالب فکر و فرهنگ

غرب امروز می خواهد اسالم را در کشورهای اسالمی بویژه در ایران ضعیف
کند و تنها با این اتفاق است که غرب دوباره احیا خواهد شد
بیش��تر صحبتهای آنان موضوع فرهنگی
بود.
وی ادامه داد :وقتی این گزارش��ها خدمت
رهبری رس��ید ،ایش��ان گفتند که ما باید
افزون بر رصد موارد فرهنگی درون کشور ،با
یک دید کالن به دنیا نگاه کنیم.
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد:
ریشه این بیفرهنگیها این است که غرب
در این قرن ،در حال از دس��ت دادن بزرگی

خود فرو رفته است که هر چند هم دنبال راه
نجات می گردد ،راهی را پیدا نمی کند.
آیت ا ...علمالهدی گفت :غ��رب امروز می
خواهد اسالم را در کشورهای اسالمی بویژه
در ایران ضعیف کند و تنها با این اتفاق است
که غرب دوباره احیا خواهد شد و این کار با
بی حجابی ،اشاعه فحشا و پرده دری های
فرهنگی از طریق نهادهایی که خود متولی
فرهنگ هستند ،انجام می دهد.

* هم�کاری با فتن�ه گران خ�ط قرمز
نظام است
وی گف��ت :در س��ال  88و در جری��ان
اردوکشیهای خیابانی که اندیشه وارداتی
و مبتنی بر جریانهای غربی و ضد اسالمی
بود غربیها دس��ت به دس��ت هم دادند و
کوشش کردند نظام را براندازند.
امام جمعه مشهد ادامه داد :رهبری نیز در
رهنمودهایی که در دیدار با اعضای دولت
داشتند فرمودند ،دولت در همکاری با فتنه
و مسأله فتنه گران دقت داشته باشد؛ زیرا از
مسايل مهم و خط قرمز ماست.
آیت ا ...علمالهدی افزود :وزیران در جلسه
رأی اعتماد به دور ش��دن و فاصله گرفتن
از فتنه گران اش��اره کردند و باید این راه را
ادامه دهند و فتنهگران نباید در مسؤولیتها
قرار بگیرند.
وی گفت :ن��کات و رهنموده��ای رهبری
برخاس��ته از آی��ات ق��رآن و روای��ات
معصومین(ع) اس��ت و برای همین ایشان
نگران این مسايل هس��تند و میگویند که
همکاری با فتنه گران س��ال  88خط قرمز
ماست.

ائمهجمعهخواستارشدند

چارهاندیشیهیأتدولتبرایمشکالتخراسانرضوی

جوی�ن؛ حج��ت االس�لام
والمس��لمین دلیری پور سفر
هیأت دولت به خراسان رضوي
در دهه کرامت را به فال نیک
گرفت و اظهار امیدواری کرد :خداوند دولت
را یاری کند تا مردم بیش��تر از خدمات نظام
اسالمی و اعتدالی بهرهمند شوند.
بجس�تان؛ حجت االس�لام والمس��لمین
ایزدی گف��ت :امامت و توحی��د در کنار هم
میتواند موفقیت برای جامعه اس�لامی به
ارمغان بیاورد و امروز ای��ن توحید و والیت
سبب بیداری اسالمی شده است.
طبس؛ حجت االسالم والمسلمین زنجانی
طبسی ،امام جمعه موقت طبس با اشاره به
س��خنان مقام معظم رهبري درباره مسایل
هس��تهای گفت :در س��خنان مقام معظم
رهبري س��ه مورد حمای��ت از دولت ،خط
قرمز نظام و نقدپذیر بودن برجس��ته بود و
باید از فتنه گرانی که قصد براندازی نظام را
داشتند ،خط مان را جدا کنیم.
ششتمد؛ حجت االسالم والمسلمین ثباتی
مقدم ،با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان
خراسان رضوي گفت« :ما این تقاضای مردم
نجیب ،متدین و والیتمدار را از هیأت دولت
داریم که مصوبه دو سال پیش هیأت دولت را
درخصوص ارتقای این شهر اجرا کنند».
ترب��ت جام؛ حجت االس�لام والمس��لمین

خبر

جراید :نگرانی ها از کمبود آب و کاهش بودجه
زیارت مشهد
نیش و نوش :این روزها هم��ه فقط نگرانند؛
شما چطور؟!
جراید :ب��رای حل معضل موش��ها در فیروزه
پول نداریم
نیش و نوش :پول نداری��ن؛ گربه که دارین!
حاضرن مجانی این معضل رو حل کنن!
جراید :کش��ف 400کیلوگ��رم موادمخدر و
محموله قرص های روانگردان در مشهد
نیش و ن�وش :آخ��ه افزایش ن��رخ خدمات
شهری باعث شده مشهدیا برای رفتن به فضا
بیشتر تالش و مصرف کنن!
جراید :آتش سوزی جزیی در ساختمان پلیس
آگاهی خراسان رضوی
نیش و نوش :آتیش خودش فهمیده با پلیس
نمیشه درافتاد واسه همین جزئی بوده!
جراید :پژو راکب 75ساله موتورسیکلت را در
خلیل آباد به کام مرگ کشاند
نیش و نوش :مگه موتورسواری شرایط سنی
نداره؟ مسؤولین رسیدگی کنن لطفا!
جراید :حذف امضافروشی در ساخت و سازها
با اجرای طرح «ارجاع کار نظارت» در خراسان
رضوی
نیش و نوش :پس چندروز دیگه «ارجاع کار
نظارت» فروشی در ساخت و سازها راه میفته!

نگرانیخبرگانازپردهدریهایفرهنگیدرکشور

سیدعلی موسوی فر با اشاره به  11سپتامبر
س��الروز حمله به مرکز تج��ارت جهانی در
آمریکا گفت :ه��دف از این حمل��ه فرضیه
سازی آمریکا برای ایجاد خاورمیانه جدید بر
محور منافع اسرائیل بود.
صالح آباد؛ حجت االس�لام والمس��لمین

امام جمعه گناباد

امام جمعه سربیشه

بختی��اری از رئیس جمه��ور و هیأت دولت
خواست ،با توجه به مشکالت عدیده منطقه
صالح آباد که بشدت مردم این دیار محروم
و مرزی را رنج میدهد ،مصوبه شهرس��تان
شدن منطقه را اجرایی کنند.
خرو؛ حج��ت االس�لام والمس��لمین خدا
پرست به موضوع دیدار مقام معظم رهبري
با اعضای دولت اشاره کرد و گفت :مسؤوالن
باید انس��جام درونی خود را حف��ظ و از دو
قطبی ش��دن جامعه جلوگی��ری و از جناح
بندی دوری کنند.

خواف؛ حجت االسالم والمسلمین رمضان
پور به موض��وع رباخ��واری جامع��ه بویژه
در شهرس��تان خواف اش��اره کرد و با بیان
مشکالت و گناه رباخواری توصیه کرد :هرگز
مال حاللتان را با رباخ��واری حرام نکنید و
لقمه حالل به فرزندان خود بدهید تا دچار

امام جمعه تایباد

امام جمعه خواف

مش��کالت اخالقی نش��وید و گرفتار عذاب
الهی نگردید.
سربیش�ه؛ حجت االس�لام والمس��لمین
محمدی گفت :واقعه  11س��پتامبر نقش��ه
از پیش طراحی شده دشمن برای حمله به
کشورهای افغانستان و عراق بود و القاعده و
داعش زاییده دست ابرقدرتهاست.
گناباد؛ حجت االسالم والمسلمین صادقی
با تشکر از برگزار کنندگان سومین کنفرانس
ملی مددکاری در گناباد گفت :خروجی این
کنفرانس در تدوین برنامه شش��م کشور در

معاونوزیرفرهنگوارشاد
اسالمیدرقوچان:

همایش
بزرگداشتآقا
نجفیقوچانی
میتواندگامی
درجهتاعتالی
فرهنگجامعه
باشد

قوچان-خبرن�گار ق�دس :مع��اون وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ک��ه در همایش
بزرگداش��ت آقا نجفی قوچانی شرکت کرده
بود گفت :برگزاری چنین همایش��ی در این
ایام ،بس��یار باارزش اس��ت و چنین نشست و
تجمعی در س��الی که به نام اقتصاد و فرهنگ
نامگذاری شده است نوید پیشرفت و اعتالی
فرهنگی را می دهد.
حس��ین نوش آبادی ،اف��زود :برگ��زاری این
همایش م��ی تواند م��ا را به س��مت اعتالی
فرهنگ دینی و ایرانی-اس�لامی هدایت کند

و همچنین پیشرفت علمی را به همراه داشته
باش��د.وی گفت :آثار این عالم بزرگ گویای
جامعیت نگاه او و کتاب سیاحت شرق ایشان
نش��ان از عمق نگاه اجتماعی و تبیین مسائل
مختلف جامعه و تفکر ضد اس��تبدادی و ضد
استثماری ایشان است.
وی با اشاره به ب ُعد شخصیتی آقا نجفی قوچانی
گفت :این شخصیت عالوه بر دانش گسترده
در زمان خود ،بر سیاست و علوم اجتماعی نیز
مس��لط بوده و با مردم و بدنه اجتماع ارتباط
تنگاتنگ داشته است بطوری که پس از طی

حوزه اجتماعی لحاظ خواهد شد.
گرمه؛ حجت االسالم والمسلمین گرمابی
با اشاره به س��خنان امام رضا (ع) که فرمود،
رهبری در جامعه مانند ابر پر بارانی است که
جامعه تشنه را سیراب میکند ،آسمان سایه
اندازی است که هیچ گاه چش��م از نگاه آن
خسته نمیشود و زمین پهناوری است که
امت زیادی در آن زندگی میکنند و مصداق
سخنان امام رضا (ع) امروز اوالً خود امام رضا
(ع) و س��پس مقام معظم رهبري است که
در سخنان اخیرش��ان در خبرگان رهبری،
تشنگان را سیراب و آرامش قلب داد.
سرخس؛ حجت االسالم والمسلمین اکبری
نیا ،امام جمعه موقت س��رخس با اشاره به
سفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوي
گفت :با توجه به حضور بعض��ی وزیران در
شهرستانها مسؤوالن سرخس باید مشکالت
مردم را به گوش دولتمردان برسانند تا برای
رفع مشکالتی مانند بیکاری جوانان ،جاده،
آب شرب و  ...چاره اندیشی شود.
تایباد؛ حجت االسالم والمسلمین محدثی
با اش��اره به نامگذاری اول ذی القعده و ایام
ح��ج ابراهیمی گف��ت :حج از اعم��ال مهم
اس�لام اس��ت و نباید همراه با ریا و تظاهر و
فخرفروشی باش��د و مؤمنین که عازم حج
هس��تند ،باید مسایل ش��رعی حج را خوب
یاد بگیرند.

دوران فراگیری علم ،به زادگاه خود و به میان
مردم باز گشته است.
وی افزود :این عالم ب��زرگ در هنر نیز مردی
وارسته بوده و بسیاری از آثار دست نویس خود
را با خط زیبای نستعلیق نگارش کرده است.
آقا نجفی شخصیتی چند بعدی داشته است
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی نیز گفت :اینگونه بزرگداشت
ها ،بزرگداشت علم است که باعث تلطیف روح
و اخالق آدمی می شود.
وی با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری
در رابطه با آقا نجفی قوچان��ی که فرموده اند
«آقا نجفی س��یاحت غرب را از روی خیاالت
ننوشته و از روی مکاشفه نگارش کرده است»
گفت :بسیار مطلوب است که در مورد رویکرد
اخالقی و عرفانی این عالم وارس��ته نیز بحث
شود.
وی گفت :بین ش��خصیت ش��هید مطهری و
آقا نجفی قوچانی از لحاظ فارس��ی نویسی و
سلیس نویسی در دورانی که بس��یاری ،آثار
خود را به زب��ان عربی نگارش م��ی کرده اند،
قرابت و نزدیکی بسیاری وجود دارد.
در پایان متن پیام دکتر جنتی ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در رابطه با همایش بزرگداشت
آقا نجفی قوچانی برای حاضران قرائت شد.

برگزاری همایش «از جام شیخ جام» در تربت جام

تربت جام  -خبرنگار قدس :همایش «از جام شیخ
جام» گرامیداشت عارف نامی شیخ االسالم احمد جامی
معروف به «ژنده پیل» از عارفان نامی قرن پنجم هجری
با حضور اس��تادان ،پژوهش��گران و ائمه جمعه تشیع
و تسنن در محل س��الن تربیت تربت جام با همکاری
شورای شهر و شهرداری تربت جام به مدت یک روز در
این شهرستان برگزار شد.
نسل جوان باید به گذشتگان افتخار کند
س��ید حمید موس��وی فرماندار تربت جام با تقدیر از
برگزاری این همایش افزود :این همایش فرصتی است
که نگاه پر افتخار به گذش��ته خودمان داشته باشیم و
تربت جام با این غنای فرهنگی و ظرفیت بالقوه و میراث
فرهنگی میتواند در سطح دنیا مطرح باشد.
فرماندار تربت جام در ادامه افزود :ش��یخ احمد جام از
پایه گذاران عرفان شریعتمدار بود و ارادتمندی خاصی
به حضرت علی بن موسی الرضا (ع) داشت و این ارادت
وی با ائمه (ع) میتواند برای همه ما درس باشد و این
اصالتها باید ترویج و احیا شود.
س��ید حمید موس��وی اظهار داش��ت :ابوذر بوژگانی،
عبدالرحمان جامی ،سید قاسم انوار و ابوالوفاء بوزجانی
از وزنههای س��نگین عرفان اس�لامی هس��تند که از
شخصیتهای بزرگ دیار خراسان و تربت جام میباشند
و الزم است همه مسؤوالن تالش کنند تا به کمک هم
به غنای اسالم ناب کمک کنیم و منویات مقام معظم
رهبري ،امام راحل و شهدا را حفظ کنیم.
حسن جان نثاراحمدی ،رئیس ستاد همایش با اشاره به
اینکه سیره علمی بزرگان ،مفاخر ،مشاهیر و همچنین
ش��هیدان انقالب اس�لامی به عنوان الگوی زندگی ما
هستند ،خاطر نشان کرد :با نگاه فرهنگی خوبی که در
مس��أله وحدت ،محبت و امنیت منطقه شاهدیم امید
است بتوانیم قدمی هر چند کوچک در راستای راهبرد
اهداف همایش؛ یعنی وحدت ،امنیت ،صفا و همدلی و
مهربانی برداریم.
دکتر قیامت��ی ،دبیر همایش « از جام ش��یخ جام» در
گفتوگو با خبرنگار ما اعالم کرد 43 :مقاله به دبیرخانه
این همایش ارسال شده است و  12مقاله برگزیده در
این همایش انتخاب ش��د و  32مقاله ه��م از مقاالت
ارس��الی به این همایش در کتاب ویژه مقاالت از جام
شیخ جام به چاپ میرسد .وی گفت :در این همایش
مقاالت از کشورهای تاجیکس��تان ،افغانستان و اردن
ارسال شده است و ش��هرهای اصفهان ،تهران ،مشهد
مقدس ،کاشان ،گرگان و نیشابور جزو شرکت کنندگان
در این همایش بودهاند.
معاونرییسجمهوری:

سالم سازی محیط کار به معنای حذف زنان
از بازار کار نیست

گناباد –خبرنگارقدس :معاون رییس جمهوری در
امور زنان و خانواده گفت :موضوع سالم سازی محیط
کار برای زنان در فهرست برنامه های دولت تدبیر و امید
است وسالم سازی محیط کار به معنای حذف زنان از
بازار کار نیست .
شهیندخت موالوردی در جمع خبرنگاران در حاشیه
کنفرانس مددکاری اجتماعی ای��ران در گناباد افزود:
در سالم سازی محیط کار برای زنان هیچ کسی تردید
ندارد فقط اختالف بر سر روشها است که باید بهترین
روش کارشناسی شده را برای تحقق این امر مهم بکار
برد.وی در خصوص مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی
نیز گف��ت :امروز دخت��ران و زنان ما قابلیته��ای علمی و
اجتماعی خود را به ثبوت رسانده اند لذا دولت در خصوص
اشتغال و مشارکت آنها برنامه های متنوعی دارد.
افزایش  26برابری اعتبارات تعمیرات مدارس
آموزش و پرورش خراسان شمالی

بجنورد -خبرن�گار ق�دس :مدی��ر کل آموزش و
پرورش خراسان شمالی از افزایش  26برابری اعتبارات
تعمیرات مدارس آموزش و پرورش اس��تان در س��ال
جاری خبر داد.لنگری در جمع خبرنگاران استان اظهار
داشت  :سال گذشته این اعتبار در استان  500میلیون
تومان بوده و فقط  200میلیون آن جذب شد که این
اعتبار در س��ال جاری به پنج میلیارد و  300میلیون
تومان افزایش یافته اس��ت.وی افزود  :از این مبلغ دو
میلیارد تومان مربوط به س��فر مق��ام معظم رهبری و
سه میلیارد و  300میلیون تومان مربوط به اعتبارات
استانی است که تمام اعتبارات اختصاص یافته است.

ورزش خراسان
تیم نوجوانان زورخانه شهرداری شاندیز قهرمان
خراسان رضوي شد

شاندیز -خبرنگارقدس :تیم نوجوانان زورخانه شهرداری
شاندیز در مسابقات استانی انتخاب کشوری که در زورخانه
فاتح خیبر مشهد برگزار شد ،به مقام قهرمانی رسید.
در این دوره از مس��ابقات که در رده نوجوانان برگزار شد،
تیمهای زورخانههای سبزوار ،نیش��ابور ،قوچان و طرقبه
شاندیز شرکت داشتند که در نهایت تیم زورخانه شهرداری
شاندیز توانس��ت به مقام قهرمانی رس��یده و به مسابقات
کشوری که در استان کرمان برگزار میشود ،راه یابد.
گروه ورزش صبحگاهی «شادی» و برگزاری مراسم
فرهنگی و ادبی

گروه ش�هری :به مناسبت دهه با س��عادت کرامت و
سالروز تولد حضرت علی بن موس��ی الرضا (ع) ،گروه
فرهنگی و ورزش��ی که سالهاس��ت با نام «شادی» در
بوستان ملت شهر مش��هد ورزش صبحگاهی را ترویج
میکند و دغدغه تندرس��تی و ش��ادابی همشهریان
مشهدی و هموطنان خراسانی را دارد ،دیروز با برگزاری
یک مراسم فرهنگی ،ادبی و هنری ،سالروز میالد امام
هشتم (ع) را گرامی داشت.

