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40هزار نفر از شهروندان مشهدی برای میزبانی از زائران پیاده در منازل خود اعالم آمادگی کردند

هواشناسی کاهش دما را
در روزهای پایانی هفته پیشبینی کرد

آخرهفتهسرد
درانتظارمشهد

بازپرس ویژه جرائم فرودگاه هاشمینژاد خبر داد

گروه خبر -بازپرس ویــژه جرائم فرودگاه
هــاشــم ـینــژاد گــفــت :بــا پیگیر یهای
صورتگرفته خسارت تأخیر  2پرواز شرکت
هواپیمایی آسمان به مسافران پرداخت شد.
بهگزارش ایرنا ،محمدحسن اصولیصفار
افـــــزود :پــــرواز مشهد  -تاجیکستان
شــرکــت آســمــان کــه یـــازدهـــم آبــانمــاه
جـــاری بــا 12ســاعــت تأخیر انــجــام شد،
نارضایتی و اعتراض مسافران را بههمراه
داشت.
وی بیان کرد :مقرر شد این شرکت ،بلیت
بــا 50درصـــد تخفیف بــه مقصد دوشنبه
تاجیکستان یا از دوشنبه به مقصد مشهد را به
مسافران این پرواز ارائه دهد.
هاشمینژاد گفت :چنانچه مسافران بلیت
نخواسته باشند ،معادل مبلغ تخفیفی به
آنها پرداخت میشود.
وی ادامه داد :هفته گذشته نیز پرواز شیراز
به مشهد این شرکت هواپیمایی با تأخیر
مواجه بود که با پیگر یهای انجا مشده،
خــســارت تأخیر بــه مــســافــران پــرداخــت
شد.

امسال نیز 40هــزار نفر از شهروندان مشهدی برای
میزبانی از زائران امامهشتم اعالم آمادگی کردند که
این نوع رفتار مردم مشهد ،نگرشی جدید در فرهنگ
میزبانی است.

زیارت پیاده ،میراث معنوی ماندگار

درهمینراستا روز گذشته استاندار خراسان رضوی
با حضور در جمع زائــران پیاده الئین کالت از روند
خدمترسانی به زائران پیاده در مسیر بازدید و از زیارت
پیاده بهعنوان میراث معنوی ماندگار یاد کرد.
علیرضا رشیدیان گفت :برنامهریزی و تالش درراستای
تأمین امنیت ،سالمت و ایجاد شرایط مطلوب اقامت
بهعنوان سه مؤلفه اصلی در خدمترسانی به زائران
باید موردتوجه باشد.
استاندار خراسان رضوی ،اهتمام به مسائل فرهنگی
و تبیین سیره و فرهنگ رضوی را از اولویتهای مهم
دانست و افزود :باید از مشارکت نهادهای مردمی،
اقــدامــات خــودجــوش خــیــران و بسیج امکانات
دستگا ههای اجرایی درراستای خدمترسانی به
زائران استفاده کرد.
رشیدیان در پایان با تأکید بر تالش برای ترویج فرهنگ
میزبانی ،بیان کرد :باید از تمامی ظرفیتها درراستای
ارتقای میزان رضایتمندی زائران بهره برد.

بسیج استان برای استقبال از زائران

همچنین مدیرکل هماهنگی امــور رفاهی زائــران
استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا با
بیان اینکه کار ثبتنام زائران و کاروانهای پیاده از اول
ماه محرم (ابتدای مهرماه) بهصورت رسمی در سامانه
زائران  8شروع شده است ،افزود :تاکنون  930کاروان
با ظرفیت اسمی 90هزار نفر از  21استان کشور در این
سامانه ثبتنام کردهاند که بیشترین آمار ثبتنامها
بهترتیب مربوط به استا نهای خراسان رضــوی،
شمالی ،جنوبی و گلستان است.

52هزار زائر پیاده در مسیر مشهد

مهدی فــروزان با اشــاره به اینکه براساس آمار تا روز
گذشته 52هزار نفر زائر پیاده در مسیر بودند و 1000
نفر از زائــران نیز از شهرهای قاین ،کاشمر ،جوین و
جغتای وارد مشهد شدند ،افزود :برای زائران پیاده
بارگاه رضوی در طول مسیر کارت بیمه مسئولیت
با تضمین پرداخت خسارت جانی به ازای ماه حرام و
بیمه هزینههای پزشکی تا سقف 5میلیون تومان صادر
شده است .همچنین زائران پیاده در بدو ورود به مشهد
ازسوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده کارتی را

دریافت میکنند تا در این شهر از خدمات پزشکی
رایگان در مراکز بهداشتی و پزشکی بهصورت رایگان
استفاده کنند.
وی افـــزود 200 :دستگاه آمبوالنس اورژانـــس و
هاللاحمر و 2هزار نفر از جوانان هاللاحمر نیز در
ایستگاههای مستقر در جادهها آماده ارائه خدمات
مناسب به زائران بارگاه رضوی هستند.
مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائــران استانداری
خراسان رضوی با اشاره به آمادهباش  3فروند بالگرد
هاللاحمر ،دانشگاه علومپزشکی مشهد و دانشگاه
علومپزشکی سبزوار برای پوشش امداد هوایی ،تأکید
کرد 2 :بیمارستان صحرایی نیز در ملکآباد و گلبهار از
سوی سپاه پاسداران ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مبادی 800کیلومتری جادههای
منتهی به مشهد مقدس  276ایستگاه زائر مستقر
شــده اســت ،ادامــه داد :در حــوزه مشهد نیز 800
ایستگاه زائر ازسوی هیئتهای مذهبی و  60ایستگاه
ازسوی آستان قدس برپا شده است.

اسکان کامل زائران پیاده

وی تأکید کرد :تمامی زائران پیادهای که وارد مشهد
میشوند در  185مدرسه اسکان داده خواهند شد
که ازاینتعداد در  38مدرسه طرح گامهای عاشقی
(میزبانی زائران پیاده از سوی انجمن اولیا و مربیان،
دانشآموزان و خیرین) اجرا خواهد شد.
مــدیــرکــل هــمــاهــنــگــی امــــور رفـــاهـــی زائــــران
اســتــانــداری خــراســان رضــوی بــا اشـــاره بــه حضور
298هزارو181نفری زائران پیاده در سال گذشته،
گفت :برای امسال پیشبینی افزایش حضور زائران
پیاده به تعداد 330هزار نفر شده که برای این موضوع
نیز تمهیدات الزم در مشهد و جــاد ههــای استان
برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش حضور زائران دیگری
که از مبادی حملونقل جــادهای ،شخصی ،ریلی و
هوایی وارد مشهد میشوند ،گفت :سال گذشته تعداد
این زائران 3میلیون و 200هزار نفر اعالم شد که برای

امسال پیشبینی ورود 3میلیون و 500هزارنفری
شده ،درهمینراستا تمهیدات الزم برای حضور این
زائران بهویژه در حوزه اقامتی شده است.

تمهیدات مناسب برای برگشت زائران

فروزان با بیان اینکه در روزهای آخر ماه صفر بیشاز
4هزار هیئت مذهبی وارد مشهد میشوند ،بیان کرد:
همچنین برای عزیمت نیز تمهیدات ویژهای مانند
ایجاد و افزایش خطوط ریلی محلی به مقصد نیشابور،
جوین ،جغتای و سرخس ،افزایش اتوبو سهای
مسافربری و افزایش تعداد و تردد هواپیما و قطار در
مشهد اندیشیده شده است.

مدارس میزبان زائران ،روز شنبه تعطیل است

وی در ادامه با اشاره به تعطیلی تمامی مدارسی که
میزبان زائران هستند ،گفت :مدارسی که در این ایام
میزبان زائران هستند روز شنبه تعطیل میشوند.
مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائــران استانداری
خراسان رضوی با اشاره به تمهیدات نظارتی گفت:
در حوزه نظارتی ،گرو ههای مختلف بازرسی مانند
گروههای بازرسی هتلها و مسافرخانهها ،بازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای تنظیم بازار و
نظارت بر قیمتها و بازرسی حوزه بهداشت و درمان
برای نظارت بر رستورانها ،آشپزخانهها و غذاهای
نذری ،نظارت دقیقتری را نسبت به سال گذشته بر
گروههای هدف خواهند داشت.
وی با اشاره به نظارت ویژه تعزیرات و استانداری در
این ایام افزود :همچنین نظارتها بر جادهها و مسیر
تردد زائــران پیاده با دقت و جدیت بیشتری صورت
میپذیرد.

۴۰هزار مشهدی ،آماده میزبانی از زائران

فروزان با تشکر از مردم مشهد برای میزبانی شایسته از
زائران بارگاه رضوی در سال گذشته افزود :خوشبختانه
سال گذشته مردم مشهد با میزبانی از 10هزار زائر در
منازل خود در فرهنگ میزبانی سنگتمام گذاشتند.

معاون استاندار و فرماندار مشهد نیز درخصوص
برنامههای ترافیکی مشهد در این ایام اعالم کرد:
براساس برنامهریزیها قرار بر این شد خیابان شهید
اندرزگو بهسمت ورودی با بالجواد(ع) برای تردد
خودروها ،تاکسیها و نیز وسایل حملونقل عمومی
و احیانا خودروهای امدادی باز بماند و هیئتهای آن
منطقه به مسیر خیابان امامرضا(ع) و از مسیر چهارراه
خسروی بهسمت چهارراه شهدا هدایت شوند.
محمدرحیم نوروزیان افزود :انتهای مسیر خط ویژه
اتوبوس  BRTدر میدان بیتالمقدس (فلکه آب)
بهدلیل اینکه ازدحام در آن منطقه زیاد است ،مسدود
میشود و مقرر شد با تعبیه موانعی از سوی شهرداری،
این خط ایزوله شود؛ بهنحو یکه اتوبو سها امکان
دورزدن داشته باشند و مشکلی ایجاد نکند.
وی با اشاره به ایجاد خط ویژهای برای تردد اتوبوسها
از میدان توحید تا ابتدای زیرگذر خیابان شیرازی
گفت :همچنین مقرر شده است کارگروه فنی ذیل
شــورای ترافیک تشکیل شود تا دستورالعملهای
مربوط به برنامهریزی حرکت هیئتهای مذهبی
را بهروز کنند .این کارگروه در مسیرهای دسترسی
این هیئتها به حرم مطهر برنامهریزی و بازنگری
الزم را انجام خواهد داد تا حتیاالمکان خط ویژه
اتــوبــوس در خیابان طبرسی نیز بــاز نگه داشته
شود.
نوروزیان افزود :برای راهنمایی زوار پیاده و هیئتها
نیز با کمک شهرداری مشهد از ظرفیت سمنها و
سازما نهای مرد منهاد استفاده شده که تعدادی
برای این منظور به کار گرفته شده است تا این افراد
در مبادی ورودی شهر مشهد سازماندهی شوند و
کاروانها را به مسیرهای مشخص هدایت کنند.

تشرف بزرگترین کاروان پیاده
ایثارگران و خانواده شهدا

همچنین سیدجواد حسینی ،معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دیدار با
مدیرکل بنیاد شهید استان بیان کرد :بهمناسبت
 28و سیام صفر ،رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت
امام حسنمجتبی(ع) و امام علیبنموسیالرضا(ع)
بزرگترین کــاروان پیاده خانواده شهدا و ایثارگران
کشور با هدف زیارت بارگاه ملکوتی امامرضا(ع) به
مشهد مقدس مشرف میشوند.
وی افــزود3 :هــزارو 500نفر از والدین ،همسران و
فرزندان شهدا ،جانبازان ،آزادگان و خانوادههای آنان
درقالب کاروان محبینالرضا و به یاد شهدای جهان
اسالم با پای پیاده به شهر بهشت مشرف میشوند.

شهرآرا از شناسایی حدود  50شمارهحساب بدون مجوز و رکوردزنی اهدای خون مشهدیها گزارش میدهد

هاللاحمرمرجعکمکبرایزلزلهزدگان

الهام مهدیزاده -از بیستون تا آوار خاک ،از مو 
ج
پسلرزههای زلزله تا موج همدلی مردم با باختر و از
غم غرب تا اشکهای کرماشان .دو روز و چند ساعت
از زمینلرزه کرمانشاه گذشته است .آمار فوتیها
تا زمان تنظیم خبر هنوز قطعی نیست و مسئوالن
این امید را دادهاند که تا صبح چهارشنبه آواربرداری
ابتدایی و سبک به پایان برسد .همه پایکار آمدند
و در کنار مسئوالن ،موج همدلی مردمی نیز برای
کمک به زلزلهزدگان شکل گرفته و هر ایرانی بهنوعی
در تالش است تا گوشهای از نیازهای زلزلهزدگان را با
اراسال هدایای مردمی تأمین کند.

ماهیگیری از آب گلآلود زلزله

در کـــنـــار ایــــن مــــوج هــمــدلــی ،مـــوجـــی از
شمارهحسابهای متعدد البهالی خبرهای موثق
و غیرموثق تعدادی از کانالهای تلگرامی بهمنظور
جمعآوری کمکهای مردمی منتشر شد که هر کدام
بهنوعی مدعی ارسال کمکهای مردمی به مناطق
زلزلهزده هستند که با گالیههای مسئوالن جمعیت
هاللاحمر در جزیرهایشدن مدیریت کمکهای
مردمی همراه شد .در چنینحالی و با بحرانزدگی
مدیریت یکپارچه بــحــران ،آن هــم در ساعات
ابتدایی هر حادثه طبیعی که تقریبا بهصورت یک
رسم تبدیل شده و باید چندین ساعت صبر کرد تا
اقدامات دستگا هها یککاسه شود ،بحرا نزدگی
مدیریت یکپارچه کمکهای مردمی مطرح است
و دراینمیان عــد های به فکر گرفتن ماهی از آب
گلآلود کمک به زلزلهزدگان هستند.

شناسایی 50شمارهحساب اینترنتی بدون مجوز

تعداد درخورتوجه شمارهحساب برای جمعآوری
کمکهای نو عدوستی مردم ایران درحالی است
که ،در خراسانرضوی و آنگونه که ،سیدمجتبی
احمدی ،مدیرعامل جمعیت هال لاحمر استان
میگوید :تاکنون حــدود  50حسا ب اینترنتی

اقساطمعوقکشاورزان
آسیبدیدهازسیلوزلزله
استمهالمیشود

برنامههای ترافیکی مشهد در دهه آخر صفر

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

پرداختخسارتتأخیر2
پروازشرکتآسمان
بهمسافران

استاندار خراسان رضوی:

عکس  :داوود بهگام/شهرآرا

ظهیری -براساس اعالم هواشناسی استان،
روزهـــای پایانی هفته و اوایــل هفته آینده،
هــوای استان با کاهش دمــا مواجه خواهد
شد؛ اما به احتمال زیــاد خبری از بارندگی
نیست.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان
رضــوی در گفتوگو با شهرآرا با بیان اینکه
براساس پیشبینیهای صور تگرفته پایان
هفته و اوایــل هفته آینده بارندگی در استان
نخواهیم داشــت ،بیان کــرد :البته بــرای کل
استان کاهش دما را پیشبینی میکنیم که
این کاهش دما در قسمتهای شمالی استان
بیشتر خواهد بود.
یحیی قائنیپور با توصیه به کاروا نهایی که
قصد عزیمت به مشهد را دارند ،گفت :زائران
پیاده و مسئوالن کاروانها حتما به این موضوع
توجه داشته باشند که در ایــن ایــام وسایل
گرمکننده بهویژه پوشاک گرم بههمراه داشته
باشند.
وی با اشاره به پایداری هوای استان و مشهد
طــی روزهــــای آیــنــده افــــزود :بـــرای مشهد
در روزهـــای آینده نیز افــزایــش آلــودگــی هوا
پیشبینی میشود.
آمادگی شرکت گاز برای مواجهه با روزهای سرد
همچنین مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی
با اشاره به ورود جبهه جدید هوای سرد گفت:
آمادگی الزم برای تأمین گاز موردنیاز روزهای
سرد سال را داریم.
حمید فانی افزود :درپی برودت هوا و کاهش 8
تا 10درجهای دمای شهرها و روستاهای استان
شاهد افزایش 14درصدی مصرف گاز طی 3
روز ابتدایی هفته جاری نسبت بهمدت مشابه
در هفته گذشته بودیم.
وی با بیان این مطلب که از بیستم تا بیستودوم
آبــا نمــاه100 ،96میلیون مترمکعب گاز در
استان مصرف شد ،افزود :شرکت گاز خراسان
رضــوی بــرای مواجهه با روزهـــای ســرد سال
آمادگی کامل دارد.
فانی گفت :با آغاز فصول سرد پاییز و زمستان
در 6ماهه دوم سال شاهد مصرف 70درصدی
این نعمت الهی در سبد بخش خانگی و تجاری
هستیم که این مهم نیازمند همکاری و تعامل
شهروندان گرامی در زمینه مصرف صحیح و
ایمن گاز طبیعی است.
وی با بیان اینکه تدابیر الزم برای گازرسانی به
بخشهای مختلف مصرفی استان پیشبینی
شده است ،افزود :سرویس ،تعمیر و نگهداری
تأسیسات گــازرســانــی ،تعویض قطعات و
تجهیزات ،مهیا کردن وسایل و تجهیزات مورد
نیاز گازرسانی ،ازاقداماتی است که از ماهها
قبل ازسوی کارشناسان شرکت گاز خراسان
رضــوی درراســتــای خدمترسانی بهتر به
مشترکان صورت پذیرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ،گاز را نیاز
امروزوفردای همگان دانست و از شهروندان
درخواست کرد تا با مدیریت صحیح مصرف،
زمینه ماندگاری این نعمت الهی را برای آیندگان
فراهم آورند.

علیرضا ظهیری -دهه پایانی ماه صفر که همزمان
با ایام رحلت نبی مکرم اســام(ص) ،شهادت امام
حسن(ع) و شهادت امام رضا(ع) است ،مشهد مقدس
میزبان خیل عظیم زائران بارگاه امام هشتم میشود و
هرساله میزبانی مشهدیها بهنحو مناسبی نسبت به
سالهای گذشته صورت میگیرد.
امسال نیز که پیشبینی ورود 330هــزار زائر پیاده و
3میلیون و 500هــزار زائر بارگاه رضوی شده است،
نهادها ،مسئوالن و البته مردم مشهد خود را آماده
میزبانی مناسب از زائران امام مهربانیها میکنند.

بهرسممیزبانی

خبر

بــدون مجوز شناسایی شــده اســت .مدیرعامل
جمعیت هال لاحمر خراسا ن رضوی تعدد اعالم
شمارهحساب آ نهم ازسوی مراجع غیررسمی را
جدا از احتمال بروز سوءاستفادههای فردی از حس
همدردی مردمی ،عاملی برای خروج وحدترویه در
کمکرسانی به زلزلهزدگان برمیشمارد.
احمدی هرگونه پیامک ازسوی بانکها یا خیریهها
درقالب کمک به زلزلهزدگان را تخلفی محرز اعالم
میکند و میگوید :مطابق مــاده  24آییننامه
اجرایی مدیریت بحران کشور تنهامرجع رسمی
در جــم ـعآوری و تــوزیــع کمکهای غیردولتی
مردمی هاللاحمر است و مردم میتوانند از طریق
شمارهحساب  99999جمعیت هال لاحمر و
حساب ارزی  702070بانک ملی به زلزلهزدگان
استان کرمانشاه کمک کنند.
به گفته مدیرعامل جمعیت هال لاحمر خراسا ن
رضوی ،جدا از آن ،کمیته امام امدادخمینی(ره)،
مقاومت بسیج و بهزیستی استان نیز در جمعآوری
کــم ـکهــای مــردمــی بــا جمعیت هــالاحــمــر
خراسانرضوی همراهی دارند.

کنسرو نیاز داریم

مدیرعامل جمعیت هال لاحمر خراسا نرضوی
کمکهایی را که مــردم میتوانند داشته باشند
بیشتر در حــوزه کمکهای نقدی ،اهــدای پتو و
کنسرو ذکر و تأکید می کند :بهمنظور حفظ حرمت
آسیبدیدگان اگر مردم قصد اهدای پوشاک گرم و
پتو دارند ،از ارائه پتوهای مستعمل خودداری کنند.
عــاو هبـرآن با توجه به نیازسنجی صور تگرفته
اهدای آب از استان ما بهدلیل ُبعد مسافت و دوری
استان خراسان رضوی تا کرمانشاه مقرونبهصرفه
نیست و در صــورت نیاز با ارائــه وجــه نقدی ،آب
موردنیاز از استانهای همجوار کرمانشاه خریدار
میشود.
اعالم آمادگی پزشکان و پرستاران بیمارستانهای
مشهد بهمنظور اعزام به مناطق زلزلهزده ،ارسال
3هــزار چــراغ والــر ازســوی جمعیت هاللاحمر
استان خراسا ن رضــوی ،اعال مآمادگی نهادهای
استان نظیر شهرداری مشهد بهمنظور کمک به
زلزلهزدگان ،بخشی از اقدامات خراسانیها در

کمک به مردم آسیبدیده زلزله کرمانشاه بود که
مدیرعامل جمعیت هال لاحمر خراسا ن رضوی
تیتروار به آن اشاره دارد.
استقرار پایگا ههای کمک بــه زلــزل ـهزدگــان در
میعادگا ههای نمازجمعه استان نیز یکی دیگر
از مـــواردی بــود کــه احــمــدی بــه فهرست تدابیر
صور تگرفته بهمنظور اهــدای کمکهای نقدی
خراسانیها به زلزلهزدگان اضافه میکند .به گفته
او با توجه به روزهای پایانی ماه صفر و نیز همراهی
خــیــران خــراســانــی پیشبینی مـیشــود بیشتر
کمکهای اهدایی مربوط به استان خراسان رضوی
باشد که ظرف روزهای آتی اعالم میشود.

گروههای خونی  A-و  O-به پایگاهها مراجع کنند

اما دکتر سیدحمیدرضا اسالمی ،مدیرکل انتقال
خــون خــراســا ن رضــوی در گفتوگو با خبرنگار
شهرآرا به رکــوردزنــی اهداکنندگان خون اشاره
دارد و میگوید :در  24ساعت گذشته  520نفر از
مشهدیها با مراجعه به پایگاههای انتقال خون،
اقدام به اهدای خون کردند.
به گفته مدیرکل انتقال خون خراسا ن رضوی در
شرایط معمول میزان اهدای خونی در مشهد در
حدود  200کیسه است که برایناساس این میزان
اهدای خون در یک روز رکوردزنی کرد.
مــدت کم ماندگاری خو نهای اهدایی یکی از
مواردی بود که دکتر اسالمی به آن اشاره میکند و از
مردم میخواهد در روزهای آینده و بهصورت متناوب
نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
البته مدیرکل انتقال خــون خراسا ن رضــوی در
ادامــه به ایــن موضوع نیز تأکید دارد که اکنون
و با خــو نهــای اهــدایــی ،ظرفیت ذخایر خونی
تکمیل شــده اســت و تنها افــرادی که گرو ههای
خونی – Aو – Oدارند ،با توجه به نیازهایی که هنوز
وجود دارد ،میتوانند به پایگاههای اهدای خون
مراجعه کنند.

گروه خبر -استاندار خراسان رضوی گفت:
طبق برنامهریز یهای صور تگرفته ،مقرر
شد اقساط معوق کــشــاورزان و بــاغــداران
آسیبدیده از سیل و زلزله و همچنین افرادی
که محصوالت آ نهــا در اثر سرما خسارت
دیده ،استمهال شود.
بهگزارش اداره کل روابطعمومی استانداری
خــراســان رضــوی ،علیرضا رشیدیان روز
گذشته با حضور در شهرستان کــات ،از
عملکرد دستگاههای اجرایی در روستاهای
سررود ،ارتکند ،باغکند ،سرده و ژرف که در
مردادماه سال جاری بر اثر سیل آسیب دیده
بودند ،بازدید کرد.
وی در حاشیه ایــن بــازدیــد بــا اشـــاره به
دغــدغ ـههــای دامــــداران در روســتــاهــای
سیلزده و موردبازدید ،افــزود :بهمنظور
جلوگیری از بــروز مشکالت بــرای دامهــا،
جــو مــوردنــیــاز بـــرای  6مــاه آنـــان تأمین
خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی درخصوص برخی
از کشاورزان که باوجود هشدارهای جهاد
کشاورزی در بستر و حریم رودخانه اقدام به
کشت محصولی کردهاند که با توجه به شرایط
آبی استان ممنوع بوده نیز بیان کرد :باوجود
اینکه این موضوع ،دستگاههای اجرایی را
در ارائه خدمت به آنان با محدودیت مواجه
کرده است ،اما درخصوص ارائه تسهیالت
ارزا نقیمت و تأمین نهاد ههای کشاورزی
به ایــن افــراد ،مساعد تهای الزم صورت
میگیرد.
رشیدیان با اشــاره به ابالغ 1800میلیارد
تومان اعتبار به استان برای موضوع رونق
اشتغال ،گفت :مقرر شد سهم شایانتوجهی
از این اعتبارات به بانکهای تخصصی مانند
کشاورزی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه 35درصــد گستره استان
سابقه سیلخیزی و سیلگیری دارد ،افزود:
در اثر سیلی که  20مرداد در شهرستانهای
فریمان ،درگز ،نیشابور ،کالت ،سرخس و
مشهد رخ داد 58 ،روستا خسارت دید.
اســتــانــدار خــراســان رضـــوی گــفــت :همه
دســتــگــاههــای اجــرایــی بــســیــج ،سپاه
پاسداران ،فرمانداریها ،بنیاد مسکن و بقیه
سازمانها ،همکاری خوبی داشتند.
فردا در مشهد برگزار میشود

تشییعپیکر روحانی
شهیدمدافعحرم
حمید محمدیان -پیکر حجتاالسالم شهید
محمود تقیپور ،یکی از روحانیون رزمنده
مدافع حرم لشکر فاطمیون ،پنجشنبه در
مشهد به خاک سپرده میشود.
بهگزارش شهرآرا ،پیکر حجتاالسالم شهید
محمود تقیپور در مراسمی از ساعت  8صبح
پنجشنبه 25آبــان از محل مدرسه علمیه
عالی نواب واقعدر ابتدای خیابان شیرازی
بهسمت حرم مطهر رضوی تشییع و در گلزار
شهدای بهشت رضا به خاک سپرده خواهد
شد.
این شهید اربعین ،بیستونهمین روحانی
جهادگر مدافع حرم است که چندی پیش
با نــام جهادی «ابــوقــاســم» بــرای دفــاع از
حریم اهلبیت(ع) راهــی سوریه شد و در
روز اربعین حضرت اباعبدا...الحسین(ع)
در دفــاع از حریم اهلبیت(ع) در سومین
دوره اعــــزام خـــود در ســوریــه توسط
تــروریــسـتهــای تکفیری بــه درجــه رفیع
شهادت رسید.
آیــتا ...سیدمصباح عاملی ،مدیر حوزه
علمیه خراسان در پیامی ضمن تسلیت
شهادت حجتاالسالم محمود تقیپور ،ابراز
کرده است :شهادت این عزیزان که برای دفاع
از حریم اهلبیت(ع) است و در راه مقتدای
خود سر از پا نمیشناسند ،زمینهساز ظهور
امامزمان(عج) و نابودی تکفیریان خواهد
بود .وی در این پیام آورده است :این رزمنده
پرتالش ،جوانی متعبد و والیــی بود که با
عشق و دلدادگی به اهلبیت(ع) و والیت
آنــان و دفــاع از حریم ایشان و نیز در مسیر
آرمــان های امــام راحــل(ره) در جبهههای
شرف و کرامت در دفاع از تفکر والیی و نظام
پویای جمهوری اسالمی در عرصه مبارزهای
مقدس حضور یافت و به شرف بزرگ شهادت
نائل آمد.

