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استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید از دو دامپروری:

هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود
4

تیموالیبالنشستهتایبادبهمرحله
نیمه نهایی لیگ دسته یک راه یافت

صعود از صفر مرزی
تیم والیبال نشسته شهرستان مرزی تایباد واقع در
شرق خراسان رضوی به مرحله نیمهنهایی مسابقات
لیگ دسته یکم باشگاههای کشور صعود کرد.
دبیر هیئت ورزش جانبازان و معلوالن خراسان رضوی
به ایرنا گفت :رقابتهای والیبال نشسته دسته یکم در
منطقه  6کشور به میزبانی تایباد در مشهد برگزار شد.
محمد ه ـراتــی افـ ــزود :تیم تایباد در چــارچــوب این
مسابقات تنها با یک شکست ،دومین تیم راهیافته
رقابتهای منطقه ششم والیبال نشسته دسته یکم
باشگاههای کشور به مرحله نیمهنهایی است.
دبیر هیئت ورزش جــانــبــازان و معلوالن خراسان
رضوی گفت :نخستین تیم صعود کرده به مرحله
نیمهنهایی این رقابتها «شهرداری دامغان» است
که در ترکیب خود هشت والیبالیست مشهدی را
بهکار گرفته است.
هراتی ادامه داد :نماینده دوم خراسان رضوی در این
مسابقات «تیم والیبال نشسته کاشمر» بود که برای
نخستین بار در رقابتهای دسته یکم کشور حضور
یافته است .وی گفت :تیم کاشمر با وجود شایستگی
عنوان چهارم رقابتها را در این گروه  6تیمی کسب
کرد؛ بنابراین از گردونه مسابقات خارج شد.
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سورنا ستاری:

باید محیطی برای

رشد فارابیها و ابنسیناهای

امروز فراهم کرد
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پاداش  33میلیاردی شرکت گاز

به مشترکان کممصرف
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جزئیاتی تاز ه از ضربه سنگین به باندی که
اوره را درپوشش بنتونیت قاچاق میکرد

فروش کود یارانهای در بازار آزاد
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ساعتی با بانوی کارآفرینی که هنرهای دستی آموزش میدهد

اشتغالزایی  300نفره با نخ و سوزن
 10سالی اســت که در حــوزه صنایع دستی
فعالیت دارد و در حال حاضر سرگروه صنایع
دستی در بــازار ارغــوان است؛ بــازاری مجازی
برای حمایت از هنرمندان که در دوران کرونا
بیش از پیش فعالیت خویش را ادامه میدهد.

نــرگــس مــوســوی ،متولد ســال  ١٣۶۵ساکن
مشهد ،کــارش ـنــاس صنایع دسـتــی اســت.
او میگوید :در ایــن  10ســال عمده فعالیت
من کار آموزش با میراث فرهنگی ،آموزش و
پرورش و زندان زنان بوده است .این آموزشها

شامل چند زیرشاخه صنایع دستی ازجمله
پ ـت ـهدوزی ،ی ـ ـراقدوزی ،روبـ ــاندوزی ،گلدوزی،
سـ ــرم ـ ـهدوزی ،چـ ـ ــرمدوزی و ...بـ ــوده اســت.
وی که به جز آموزشهای مربوط به آموزش و
پرورش برای بیش از ٣٠٠نفر اشتغالزایی کرده

اســت ،میافزاید :محصوالتی که درراستای
آمــوزش صنایع دستی موجب اشتغالزایی
این خانمها شده معموال ً صنایعدستی روی
لباس ،سجاده و جانماز ،کوسن ،رومیزی و...
بوده است...
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دراستان

در همایش فرماندهان بسیج ادارات در آبفا مشهد:

از تمثال امام راحل ،مقام معظم رهبری و شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد

همزمان با گرامیداشت هفته بسیج و به میزبانی
شرکت آب و فــاضــاب مشهد همایش بسیج،
خــدمــت ج ــه ــادی و خــالــصــانــه در مــحــل ت ــاالر
همایشهای ساختمان ستاد مرکزی شرکت آب
مشهد برگزار شد.

بنیاد حفظ آثــار و نشر ارزش های دفــاع مقدس
خراسان رضوی در این مراسم گفت :امام راحل
عظیمالشان ،اولین بسیجی این نظام و انقالب
است و رهبر معظم انقالب نیز فرموده انــد :من
همچون امــام یــک بسیجی ام .وی خاطرنشان
کرد :بسیج مظهر همه خوبی ها و تمام عظمت
و کرامتی است که امــروز در کشور داریــم که این
عظمت و بزرگی به آسانی بدست نیامده و پشتوانه
مهم آن ،ایثار و ازخودگذشتگی ،تالش بی وقفه و
بدون منت و بدون ترس از خیل عظیم و به قصد
قربت میباشد .سردار یوسفعلی زاده با اشاره به
موضوع جهاد تبیین که از سوی مقام معظم رهبری
مورد تأکید قرار گرفته است خاطرنشان کرد :جهاد
بسیج مظهر همه خوبی هاست
سـ ــردار حسینعلی یــوســف عــلــیــزاده ،مدیرکل تبیین یک عمل انقالبی ،ضروری و مهم در برابر

یادمان باشد مدیون شهدا هستیم

مدیرعامل شرکت آب و فــاضــاب مشهد نیز
با تبریک هفته بسیج و آرزوی سالمتی برای
تمامی خدمت گزاران به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران یاد شهدای دفاع مقدس  ،مدافعان
حرم و همه آنهایی که جانشان را نثارامنیت و

خدمت به مردم محور ماست

حسینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات و
کارمندان شهید عباسپور نیز در سخنانی هفته
بسیج را تبریک گفت و بیان ک ــرد:در بسیج
ادارات عالوه برخودسازی و تربیت کارمندانی
در طــراز انــقــاب ،محور مــا خدمت رســانــی به
مردم است که در همین راستا حتی ما اردوهای
جهادی خدمت رسانی به حاشیه شهر را نیز
برگزار کردیم.

 1408176رپرتاژ آگهی

نام گذاری ساختمان ستاد مرکزی آبفا مشهد
به نام شهید سلیمانی
در این مراسم که با حضور سردار یوسفعلی زاده
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس خراسان رضوی ،سرهنگ کهنسال فرمانده
بسیج کارکنان سپاه امام رضا (ع) ،حسینی فرمانده
حــوزه مقاومت بسیج ادارات و کارمندان شهید
عباسپور و نیز معاونت خواهران پایگاه های بسیج،
ضمن رونمایی از تمثال مبارک امام خمینی (ره)
و مقام معظم رهبری وسردارحاج قاسم سلیمانی
ساختمان ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب
مشهد به نام شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری
شد.

تالش جبهه متحد کفر است که تفاوتی با جهاد
رزمی در برابر دشمن ندارد؛ در حال حاضر جنگ
نرم دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی با
تکیه بر ابزارهای نوین همچون ماهواره ،اینترنت و
شبکه های فاسد فارسی زبان خارج از کشور دامنه
تهاجم دشمن است و بر این اساس جهاد تبیین
امروز یک ضرورت است

آبادانی این خاک و کشور کردند را گرامیداشت
و درخصوص نصب تمثال مبارک امام خمینی
(ره) مــقــام معظم رهــبــری و س ــردار حــاج قاسم
سلیمانی در ورودی ساختمان ســتــاد مرکزی
شرکت آب و فاضالب مشهد گفت :یاد شهدا
همیشه مایه افتخارهمه ماست و مفتخریم
کــه ام ــروز ساختمان ستاد مــرکــزی ایــن شرکت
به نــام مبارک ســردار دلهــا ،شهید حــاج قاسم
سلیمانی مزین گردید .اینکه درکنار تمثال امام
و رهبری از تصویر شهید سلیمانی رونمایی شد
برای این است که ابتدای ورود به محل کارمان
به یاد داشته باشیم امنیتی که امروز داریم و با
آسودگی روی صندلیهایمان می نشینیم مدیون
چه کسانی هستیم.ما و همکارانمان باید پا جای
پای همین شهدا بگذاریم شهدایی همچون حاج
قاسم سلیمانی که بزرگترین افتخارشان بسیجی
بودنشان بود و خدمت بی منت به مــردم .باید
تالش کنیم تا بسیجی شویم و به فرموده مقام
معظم رهبری بسیجی بمانیم.
مهندس حسین اسماعیلیان بیان کرد :شاخصه
اصلی یک بسیجی کار کردن برای خداست زمانی
جنگ بود و وقت دفاع از کشور ،اکنون حضورمان

باید در عرصه خدمت رســانــی بــه م ــردم و رفع
مشکالت آنهــا حضوری بسیجی وار باشد که
دررسیدن به این هدف پایگاه های بسیج ادارات ما
نقش پررنگی می توانند داشته باشند.

