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دیدار دانشآموزان دختر
مدرسه امام رضا«ع»
با مادر شهید مهری زارع
حجتاالسالموالمسلمینمروی:

جمعــی از دانشآمــوزان دختــر متوســطه
اول مدرســه امــام رضــا«ع» در منطقــه ســجاد
مشــهد بــه مناســبت ایــام دهــه فجــر انقــاب
اســامی بــا حضــور در منــزل شــهید «مهــری
زارع عباسآبــادی» پــای صحبتهــای مادر
ایــن شــهید انقــاب نشســتند.
بــه گــزارش خبرنــگار نشــریه حــرم ،در ایــن
مراســم کــه «زهــرا فرزامنیــا» نویســنده کتــاب
«دختــران هــم شــهید میشــوند» کــه دربــاره
زندگی و شــهادت همین شــهید است حضور
داشــت ،دربــاره لــزوم ادامــه راه این شــهید 13
ساله که در  ۹دی  ۵۷در راهپیمایی عظیم
مــردم مشــهد توســط تانــک از ناحیــه ســر و
چشــم مجروح شــد و پیگیــری آرمانهــای او
ســخن گفــت.
ایــن دانشآمــوزان کــه عنــوان خادمیــاران
نوجــوان آســتان قــدس رضــوی را هــم دارنــد،
همچنیــن در  19بهمــن بــا حضــور در گلــزار
شــهدای بهشــت رضــای مشــهد ،بــر ســر مــزار
دو دختــر شــهید انقــاب مهــری زارع و الهــه
زینالپــور که توســط دژخیمــان رژیم پهلوی
در تظاهــرات مردمــی مــردم مشــهد علیــه
شــاه مــورد اصابــت گلولــه قرار گرفته و شــهید
شــده بودنــد نیز حاضر شــدند و ضمــن قرائت
فاتحــه از ســخنان مــادران شــهدا بهرهمنــد
شــدند و بــا آنــان عکــس یــادگاری گرفتنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت شــهید مهــری زارع در
حالــی در راهپیمایــی دهــم دی مردم مشــهد
مجــروح شــد کــه قصد داشــت دختــر نوجوان
لپــور] را کــه بــه وســیه
دیگــر [الهــه زینا 
تانــک روی زمیــن کشــیده میشــد از تانــک
جــدا کنــد امــا خــودش نیــز مجــروح شــد و در
فروردیــن  ۵۸بــه شــهادت رســید.
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تأ کید تولیت آستان قدس رضوی
بر شناسایی و معرفی نامزدهای اصلح
تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت :همــه
مســئوالن وظیفــه دارنــد نســبت بــه بیــان
شــاخصها بویــژه معیارهــای رهبــر انقــاب در
انتخاب نماینده اصلح و برگزاری انتخابات پرشــور
تــاش کننــد و مــا نیــز ایــن را وظیفه خــود میدانیم و
در این مسیر گام برمیداریم.
حجتاالســام والمســلمین احمــد مــروی در
دیــدار سرکشــیکان خــدام حــرم مطهــر رضــوی
کــه در تــاالر والیــت بــارگاه منــور امــام علــی بــن
موســی الرضــا«ع» انجــام شــد ،بــا تأ کیــد بــر
اینکــه آســتان رضــوی محــل دســتهبندیهای
جناحــی سیاســی و تبلیغــات انتخاباتــی نیســت،
گفــت :هــر داوطلبــی کــه صالحیــت آن توســط
شــورای نگهبــان تأییــد شــده باشــد بــرای مــا
محتــرم اســت ،امــا نبایــد حــرم مطهــر بــه محــل

فعالیتهــای سیاســی و انتخاباتــی تبدیــل شــود.
وی ضمــن گرامیداشــت ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی ،خادمــی آســتان قــدس رضــوی را توفیــق
و نعمتــی بــزرگ دانســت و بــا اشــاره بــه پروژههــای
در دســت اقــدام آســتان قــدس در حــوزه اماکــن
متبرکــه رضــوی اظهــار کــرد :تعویــض تابلوهــای
راهنمــای زائــر در حــرم مطهــر بــه منظــور راهنمایــی
بهتــر زائــران و متناســب بــا فضــای معمــاری حــرم
مطهــر ،ایجــاد فضــای مناســب بــرای اســتراحت
چندســاعته زائــران ،رایزنــی بــا مســئوالن شــهری
و اســتانی بــرای توســعه پارکینگهــای اطــراف
حــرم مطهــر و جایگزینــی مــواد قابــل بازیافــت
جهــت کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت ،بخشــی از
پروژههــای در دســت اقــدام در حــوزه اماکــن متبرکه
رضــوی اســت.

باحضور استاندار خراسانرضوی

بزرگترین واحد فرآوری برنج کشور در منطقه اقتصادی سرخس افتتاح شد
همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر ،بزرگتریــن واحــد فــرآوری برنــج کشــور در منطقــه ویــژه
اقتصــادی ســرخس بــا حضــور اســتاندار خراســان رضــوی افتتــاح شــد.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس در ایــن مراســم گفــت :ایــن واحــد بــا نــام خورشــید
جهانتــاب جمــال ،در زمینــه فــرآوری و بســتهبندی برنــج فعالیــت میکنــد.
احمــد صادقــی گلمکانــی افــزود :کلنگزنــی و آغــاز بــه ســاخت ایــن واحــد در زمینــی بــه مســاحت ۱۰
هــزار مترمربــع از ســال  ۱۳۹۶زده شــد کــه اکنــون بــا صــرف هزینــه  ۱۵۰میلیــون دالر بــه بهر هبــرداری
رســیده اســت.
صادقــی محصــوالت نهایــی بزرگتریــن واحــد فــرآوری برنــج کشــور را برنــج ســوپر باســتمی درجــه
یــک ،نیــم دانــه ،آرد و ســبوس برنــج عنــوان کــرد کــه ایــن محصــوالت عــاوه بــر عرضــه در داخــل
یشــود.
کشــور ،بــه کشــورهای آســیای مرکــزی هــم صــادر م 
بــا راهانــدازی بزرگتریــن واحــد فــرآوری برنــج کشــور ،اکنــون  35نفــر در ایــن واحــد مشــغول بــه کار
شــدهاند.

