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برگزاری همایش حافظان حجاب در مشهد
میرزاده-همایش حافظان حجاب ،عصر دیروز در سالن
صبای صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در مشهد
برگزار شد.به گزارش«خراسان» در این همایش که به
همت مجموعه حجاب «ریحانة النبی»برگزار شد ،برنامه

های متنوعی از جمله اجرای نمایش نامه ،سرود ،مسابقه
و آیین چادرگذاری برای شرکت کنندگان به اجرا در آمد.
شایان ذکر است که این برنامه برای دختران پایان دوره
ابتدایی برگزار شد.

تجمعی اعتراضی به مواضع ضد برجامی آمریکا در مشهد برگزار شد
حمیدی -به دنبال اقدام رئیس جمهور و دولت آمریکا در
خروج از توافق برجام ،عصر دیروز جمعی از شهروندان
در مقابل دفتر نمایندگی وزارت خارجه درمشهد
اجتماعی با عنوان «فرزندان رمضان » برگزار و طی آن
مواضع آمریکا در مقابل ایران را محکوم کردند.به گزارش
خراسان در این اجتماع که با حضور دانشجویان ،طالب
و ...برگزار شد شرکت کنندگان در بیانیه ای درباره ادامه
مذاکرات برجام با وجود عهد شکنی آمریکا اظهار بدبینی
کردند و ادامه برجام را خالف منافع ملی دانستند .در این

اجتماع همچنین حجت االسالم رسائی نماینده سابق
مجلس با انتقاد از سیاست های دولت در امور خارجی
گفت :واقع بینان در سیاست های خارجی کشور همان
کسانی هستند که رئیس جمهور آن ها را دلواپس می
خواند.وی ادامه داد:تجمع ما مقابل دفتر وزارت خارجه
به این دلیل است که بگوییم وزیر خارجه باید نماینده
دفاع از ارزش های انقالب باشد و نه سیاست سازشگری
در پیش بگیرد.در این مراسم سند برجام و پرچم آمریکا
به صورت نمادین به آتش کشیده شد.

ارائه خدمات رایگان درمراکزکاهش آسیب به معتادان
رئیس سازمان بهزیستی از ارائــه خدمات رایگان در
مراکز کاهش آسیب بهزیستی به معتادان خبر داد.
به گزارش مهر ،محسنی بندپی گفت:در این مراکز
خدمات رایگان ارائه می شود اما در  ۱۰۰۵مرکز درمان
سرپایی که غیر دولتی هستند؛اگر بهزیستی منابع مالی

در اختیار داشته باشد یارانه می دهد و اگر هم نداشته
باشد ،خود فرد داوطلب هزینه را تقبل می کند .طی سال
گذشته۶۵هزار معتاد متجاهر در این مراکز پذیرش شده
در عین حال اعتبارات ما برای این کار ۲۰میلیارد تومان
بوده که ناکافی است.
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