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آیت ا ...علم الهدی در خطبه نماز عید قربان

شنبه  3شهریور  . 1397شماره 392۸

شاهد اقدام انقالبی از سوی مسئوالن نیستیم

آیت ا ...علم الهدی با اشاره به این که در راس دولت های مختلف دزد و خائن وجود نداشته است:

مردمباخیانتروبهرونشدنداماباسوءتدبیرروبهروشدند
تقاضایمان از جناب استاندار این بود که یا خودشان یا برخی مدیران بیایند و پشت این تریبون در حضور مردم گزارش دهند
خبر
مسعود حمیدی

امام جمعه مشهد با اشــاره به آغاز هفته دولت ،این هفته را
زمان تکریم کارگزاران اجرایی نظــام و وظیفه دولت را هم
تالش برای رفــع برخی ســوء تدبیرها دانســت .به گزارش
خراسان رضوی ،آیت ا ...علم الهدی روز گذشته در خطبه
دوم نمــاز جمعــه اظهــار کــرد :هفته دولــت ،هفتــه تکریم
کارگزاران اجرایی این نظام و کشــور از طرف مردم و هفته
دقت ،ارزیابی و ارائه گــزارش خدمات دولتمردان اســت.
ما هم تقاضایمان از جناب استاندار این بود که یا خودشان
یا برخی مدیران وابسته به دولت بیایند و پشت این تریبون
در حضور مردم خدماتی را که داشــتهاند ،گــزارش دهند و
درباره مشــکالت مردم نیز اظهارنظر کنند تا مردم از سوی
این عزیزان مسئولی که بهوسیله مردم انتخابشدهاند ،به
آینده زندگی خود امیدوارتر شوند.

باشند ،مشروعیت بیشتری دارند و مردم آنها را از خودشان
و خودشان را وابسته به آنها میدانند .بعد ایشان فرمودند:
معیار کارآمد بودن ما هم خادم بودن برای مردم اســت وباید
مردم خدمت ما را حــس کنند .اگر مردم خدمــت ما را حس
کنند ،معلوم میشود ما کارآمد هستیم و کارآمد اگر هستیم
پس در این مقام ،در این ُپست ،چه پست دولتی یا نمایندگی
مجلس حتی در عرصه رهبری هم اگر مردم کارآمدی را حس
کردند و ما را خادم خودشان دانســتند ،کارآمدی ما را حس
میکنند و در این صورت هم در میان مردم مشروعیت داریم.
اینیک واقعیت است.

•امتیاز دولتمردان ما ،وابستگی مردمی است

امامجمعه مشهد افزود :امتیاز دولتمردان و دولت ما ،امروز
در بین همه دولت ها و همه دولتمردان ،وابســتگی مردمی
دولت است .شما در هیچ کشوری پیدا نمیکنید که دولت و
دولتمردانش به مردم وابسته و در یک عرصه مردمی خدمت
گزار باشــند .منتهای مطلب ،وظیفــه مردم در مقــام تکریم
دولــت بهعنوان وظیفــه وجدانی و تکلیف عاطفــی ،توجه به
خدمات دولت است .لذا طبیعی است هر قدر مردم احساس
کنند دولت خادم آنهاست ،تکریم بیشتر و محبت و تعظیم
بیشــتری دارند .دولتمردان ما در اندیشه و دلهای مردم ما
بهاندازه تراکم و اندازه عرضه خدمت ،نقش و موقعیت دارند.
امامبزرگواردربیاناتخودبهدولتمردانتوصیهکردنداصو ًال
حکومت باید خادم باشد و تنها خادم بودن کفایت نمیکند.
امام میفرمودند کارگزاران نظام باید خادم بودن خود را به
مردم بفهمانند ،هم در ظن و هم در عمل تا مردم بفهمند این
عزیزانیکهشبانهروزیزحمتمیکشند،چهخدمتیانجام
دادهاند و عم ً
ال عرصه خدمت را به مــردم ارائه دهند تا مردم
بفهمند دولت و کارگزاران نظام خادم آنها هستند .نماینده
ولیفقیه در استان افزود :مقام معظم رهبری نکتهای باالتر
از این دارند و میفرمایند مشــروعیت ما در میــان مردم (که
منظورشان تنها خودشان نیست ،یعنی مجموعه کارگزاران
نظام) بهاندازه کارآمدی ما در میان مردم است .یعنی هرچه
کارآمدتر باشیم و دولت و مجلس ،کارآمدی بیشتری داشته

•مردم با خیانت روبه رو نشدند اما با سوء تدبیر
روبه رو شدند

آیــت ا ...علم الهــدی گفت :مــردم این دولــت یعنی رئیس
جمهور را انتخاب کردنــد و نمایندگان مجلس هم منتخب
مردم ،هستند .انگیزه مردم از این که پای صندوقهای رأی
آمدند و رأی دادند ،چه بود؟ اینها از یکجهت مطالبهشان
این بود که این تشــکیالت بهعنوان مجلــس و دولت بیایند
برای زندگــی مردم تدبیــر کنند ،بــرای معیشــت و گذران
زندگی مردم تدبیر کنند تا هم زندگی مردم از نظر کیفیت
روز بــه روز بهتر شــود و هم مــردم در اداره زندگــی و معاش
خودشــان مســتاصل نباشــند .یک وجه انقالبی مردم هم
عالوه بر تدبیر زندگی ،آمدند دولت را انتخاب کردند برای
این که آرمــان انقالبــی و دینی آنها توســعه پیــدا کند ،در
زندگی اجتماعی آنها تثبیت شود و هر تهاجم و تجاوزی از
هرطرفبهآرمانهایانقالبیآنهاهست،مراقبشباشند.

این فلســفه حرکت مــردم در انتخــاب دولــت و نمایندگان
مجلس اســت .خب این مردم بــا خیانت روبه رو نشــدند ،با
سوءاستفادهروبهرونشدند اماباسوءتدبیر روبه روشدند .در
این زمینه باید این سوء تدبیر را آقایان جبران کنند و زندگی
مردم را تحویل سوء تدبیر ندهند.

•به جز بنی صدر در رأس تصمیم گیران نظام،
خائن و سوءاستفادهچی نداشتیم
اما م جمعه مشــهد ادامــه داد :از ابتــدای پیــروزی انقالب
تاکنون ،آن چه مسلم است در رأس دولتهای مختلف ،دزد
و خائن وجود نداشته است ،جز این که یکی پیدا شد و همان
اولمردمازمملکتبیرونشکردندواوبنیصدرملعونبود.
لذا بهجز او ما در رأس کارگزاران و تصمیم گیران نظام خائن
و سوءاستفادهچی نداشتیم .ممکن است یک عامل نفوذی
در رده اجرایی نظام نفوذ کرده و خیانت کرده ،دزدی کرده،
اختالس کرده و رانتخواری کرده باشد؛ اینها امکان دارد
اما در رأس کارگزاران نظام ما خائن و سوءاســتفاده کننده
بدان شــکل نداشــتهایم اما در ردههای بعدی ممکن است
باشد .این از برکات انقالب ما و خون شهدای نظام است که
نظاموانقالبمابرپایهخونشهداستامامتأسفانهیکسوء
تدبیرهایی به وجود میآید که مردم ما را مستاصل میکند و
آثار سوء تدبیرها برای مردم قابلتحمل نیست.

•عزیزان مسئول با سرعت مسئله را تمام کنند

آیت ا ...علم الهدی ادامــه داد :این که بهیکباره د ِر خزانه را
باز کنند و  60تن طال را به شــکل هفت میلیون ســکه بدون

برنامــه در دامن آدمهــا بریزند تــا جایی که آقایــی  37هزار
سکه تهیه کند و شب بخوابد و صبح دارای  55میلیارد سود
بادآورده شود و حتی یک صنار هم مالیات ندهد ،خوب این
سوء تدبیر ،مردم را مستاصل میکند .وقتی این سوءتدبیر
به رگههای اقتصاد مردم منتقل میشــود ،این وضعیتی را
که امروز ما در اقتصاد با آن روبه رو هستیم ،به وجود میآورد.
این خیانت یا رانتخواری یا سوءاســتفاده نیســت اما ســوء
تدبیر اســت .یا این که بیایند برنامه ای برای ارائه ارز دولتی
پیاده کنند وبا استفاده از تفاوت قیمت ارز رسمی با ارز بازار،
عدهای بیایند حدود  30میلیون دالر از ایــن ارز را بردارند و
کاالیی هم وارد نکنند ،یا برخــی کاال وارد و در انبار احتکار
کنند یا چند برابر قیمت بفروشــند ،این مردم را مســتاصل
میکند .در موقعیتی که درتهدید دشمن هستیم و دشمن
اقتصاد و معیشــت مردم را هدف گرفته است؛ یکباره ارز را
در اختیار مردم قرار میدهند و به کسانی که میخواهند به
کشورهایخارجیدوردستبروند 1000یورووبهکسانی
که به کشورهای همســایه میروند  500یورو می دهند که
حداقل درآمد این افراد از این ارز پنج میلیون تومان برای هر
مسافراست،درحالیکهمادرشرایطتحریموتهاجمدشمن
هستیم.آیت ا ...علم الهدی تصریح کرد :این سوء تدبیرها،
امروز زندگی و معیشــت مردم را در مضیقه قرار داده است.
عزیزان ما در مجلس و دولت بنشــینند فکر کننــد ،حاال که
چنینشد،آنهانظراصالحیداشتندومیخواستندعرضه
رازیادکنندتاقیمتارزراپایینبیاورندوطالرابیاورنددربین
مردم و نقدینگی را جمع کنند تا بر اقتصاد مردم فشار نیاید،
درواقع با قصد و نیت خیر آمدند و این کار را کردند منتها این
سوءتعبیر بود که با نیت خیر انجام شــد و این مشکالت را به
وجود آورد .حاال این عزیزان مسئول با سرعت مسئله را تمام
کنند .امامجمعه مشهد بیان کرد :ما در یک جامعه و کشور
خودمانی قرار داریــم و عزیزان ما در همــه عرصههای نظام
خودیهستندودرعرصههاینظام،غیرخودیوجودندارد.
چه در دولت ،چــه در مجلس و چــه در قوه قضاییــه در رأس
مســئولیت ها اینهایی که هســتند خودیاند و غیرخودی
نداریم .در ایــن وضعیت که ما خودی داریــم؛ مردم در هفته
دولت وظیفه تکریم از دولتمردان را دارند اما وظیفه هیئت
دولتهمایناستکهبنشینند،فکرکننداینمشکالتیکه
براثر سوء تدبیر کارگزاران خودشان بوده ،نمیگوییم آنها
قصدسوءاستفادهداشتند،نمیگوییمرانتخوارییاخیانت
شده است ،بنشینند و این ســوء تدبیر را ان شاءا ...جبران و
یکاقدامعملیکنندنهاقدامکالمی.

آیت ا ...علم الهدی در خطبه نماز عید قربان،
با تشــریح چرایی نامگذاری «جمــره عقبه»،
آن را نمادی ازجریان زندگی امروز دانســت
و گفت 40 :ســال از این انقــاب میگذرد،
شــیطان کبیر ،آمریکای ملعون ســه شــگرد
برای مــا اجرا کــرد ،جمره اولــی جنگ بود،
هشــت ســال دفاع مقــدس با وسوســههای
ایــن شــیطان و بهوســیله عامل مــزدورش،
صدام کافــر بر ما تحمیل شــد و طی هشــت
ســال دفاع ،مردم ما ،جوانان ،مردان و زنان
ما با پایمردی قهرمانانه ایســتادند و دشمن
را شکســت دادند و شــیطان را رجم کردند.
جمره وســطی ،فتنههایی بود کــه آمریکا در
این دوران و طی 40سال در کشور ما ایجاد
کرد ،هر زمان با یــک فتنه موجی در کشــور
به وجود آورد اما همــه فتنهها را بــا مقاومت
پشت سر گذاشتیم و شیطان کبیر ،آمریکای
ملعون رجم و لعن شد ،این جمره عقبه است
یعنــی حمله اقتصــادی ،تهاجــم اقتصادی،
اینکه ســفره و معیشــت مــردم مــا را هدف
قــرار داده ،این جمــره عقبه اســت .اگر این
گردنه را رد کنیــم و از این پیچ بگذریم ،برای
همیشــه از شــر ایــن شــیطان کبیــر خالص
شــدیم .وی ادامه داد :مهم این است که این
جمره عقبه را پشت ســر بگذاریم ،یعنی شما
مــرد و زن ،نیروهای انقالبــی و انقالب گر با
همه قدرت پشــت ســر مقام معظم رهبری و
در شــعاع رهنمودهــای حکیمانــه مقاومت
بخش مقــام والیت بایســتید ،مقاومت کنید
و این جمره را رد کنید؛ مســئول کشــور ما و
عزیزان کارگــزار ما بــا همه قدرت به ســراغ
فعالیتهــای مجاهدانــه و فعالیتهــای
جهادی بیایند ،مشکالت را حل و راه را برای
مردم مــا هموار کننــد تا همه از ایــن گردنه و
جمــره عقبــه بگذریــم .وی در ادامــه افزود:
متأسفانه با اینکه این مسئله در شعاع و پرتو
رهنمودهای حکیمانه رهبری توضیح داده
و روشن شده است و در وضعیت خاص امروز
کشــور ،همه متوجه این مســائل و مشکالت
هستند ،ولی از کارگزاران و مسئوالن نظام،
یک اقدام مؤثر جهادی مشاهده نمیکنیم؛
معیشتها در همان شــرایط است ،به صرف
اینکه چهارتا انبار احتــکار را گرفتیم ،تمام
شــد؟ اثری در وضع معیشــت مردم به وجود
نیامد ،گرانیها در همین وضع توسعه یافت،
مردم هنــوز در تأمیــن زندگی روزمــره خود
دچار مشــکلاند و این مشــکالت از ســر راه
مردم برداشــته نشده اســت .وی ادامه داد:
وقتی می گوییم این شــگرد ،آخرین شیطان
و جمره عقبه آمریکاست ،باید با جهاد بیشتر

و حرکتهای جهــادی ،عزیزان مســئول ما
قویتر بــه میــدان بیایند و مشــکالت را حل
کنند نــه اینکه هر روز شــاهد باشــیم وضع
زندگی ما به همان وضع روز قبل بلکه بدتر از
روز قبل شده است؛ تنها آمار دادن ،رقم دادن
و گــزارش دادن مشــکلی را حــل نمیکند.
آیتا ...علمالهدی تصریح کرد :مردم وظیفه
دارند از این جمره عقبه بگذرند و مســئوالن
وظیفه دارند مردم را از این جمره عبور دهند،
به چنگ شــیطان کبیر و اذنــاب اروپاییاش
این مردم را گرفتار نکنند ،انگلیس ،فرانسه
و آلمان با آمریکا در جنایت و خیانت در طول
تاریخ استعماری هیچ تفاوتی نداشتند بلکه
اینهــا جادهصافکن آنان بودنــد ،ما به چه
چشم داریم؟ به چه دل بســتیم؟ وی افزود:
امیدواریــم عزیــزان مســئول ما با احســاس
قویتــر دربــاره مســئولیت شــان نهتنها در
برابــر مــردم و در برابر خــون شــهدا بلکه در
ســاحت والیتمــدار بقیــةا ...و در برابــر خدا
حرکت عظیمتری انجام دهند و قیام جهادی
قابلتوجهی را به جا آورند.

•انقالب نیاز به خط سازندگی حوزه
علمیه دارد
آیت ا ...علم الهدی همچنین در اجالســیه
سراســری اســتادان اعزامــی حــوزه علمیه
خراســان ،با بیان این که اگر نفوذ استادان
در روحیه طالب نبــود ،انقالب پیــروز نمی
شد و ادامه پیدا نمی کرد،تصریح کرد :تاثیر
نفس استادان بر طالب که نقش سازندگی
داشــتند ،بســیار برجســته بــود و در جریان
امروز انقــاب ،نیاز بــه این خط ســازندگی
وجود دارد .نماینده ولی فقیه در خراســان
رضــوی ادامــه داد :امــروز مســئله رفتن به
جنگ و شهادت مطرح نیست بلکه آنان می
خواهند ما را برای براندازی دین اســتخدام
کنند چراکه به خوبی می دانند تنها کســی
که می توانــد به دیــن ضربه بزنــد نیروهای
داخلی هستند ،اگر بناست در خط انقالب
روحانیــت مجاهد و فــداکار نباشــد ،نتیجه
این خواهد شــد کــه روحانیت به اســتخدام
دشــمن درمی آید تا دیــن را براندازی کند و
مالک شخصیت دینداری شما در سازندگی
شماســت .وی ادامه داد :ان شــاءا ...شــما
استادان حوزه علمیه خراســان ،نیرو برای
اسالم و انقالب بسازید و با کمال اثرگذاری
بتوانیــد جبهــه دیــن را جبهــه نیرومندی با
هدف براندازی قدرت استکبار کنید که این
محصول ســازندگی شــما در عرصه رسالت
تان است.

چهرهها وخبرها
مدیرعاملشرکتتعاونروستاییاستان:

نظام صنفی کشاورزی استان ،ارتباط
خوبی با دستگاههای اجرایی ندارد

مدیرعامل شــرکت تعاون روستایی اســتان گفت :نظام صنفی کشــاورزی در
خراسان رضوی ارتباط خوبی با دستگاههای اجرایی ندارد و نیاز است که این
تعامل تقویت شود .به گزارش تسنیم« ،محسن اسفندیاری» در نشست با تشــکلهای تعاون روستایی استان
اظهارکرد:افزایشارتباطبیننظامصنفیوشهرستانهابادستگاههایتصمیمگیر،بسیارضروریاستواین
مسئلهبایددردستورکارقرارگیرد.ویبیانکرد:الزماست نظامصنفیکشاورزیباتمامدستگاههایمرتبطبا
حوزهکشاورزی،ارتباطمستمرداشتهباشدواینمسئلهجزوالزاماتحیاتیبرایتوسعهبخشکشاورزیاست.

اخبار
سیاسی

آیت ا ...نوری همدانی در دیدار استاندار خراسان رضوی:

برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که شاخص های رفاه ارتقا یابد

اســتاندار همزمان با روزعیــد قربان با آیــت ا ...نوری
همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری  ،آیت ا ...نوری
همدانی در ایــن دیدار،مردم و والیــت فقیه را دو رکن
اساسی انقالب اسالمی دانست و اظهارکرد :دشمن
در تالش است بین این دو رکن با تالش های مذبوحانه
فاصلــه بینــدازد .وی افــزود :مدیریت جامعــه ،کاری
بسیار مهم و مقدس است وباید با پشتوانه علم ،آگاهی
و همراهی مردم برای ســامان دهی مشکالت برنامه
ریزی و تالش کرد .ایــن مرجع عظام تقلید با بیان این
که ریشه بسیاری از انحرافات ،ورود به مباحثی است
که اطالعات کافی درباره آن نداریم ،تاکید کرد  :مردم
وظیفــه دارند در مقابــل اطالعات ناقصــی که بعضی
افراد ارائه می دهند ،ســکوت نکنند .آیــت ا ...نوری
همدانی با اشاره به مشکالت اقتصادی و چالش های
پیش روی دولت ،توجه به مادیات و معنویات را درکنار
هم ضروری و مهم دانست وافزود :برنامه ریزی ها باید
به گونه ای باشد که مردم آن را احساس کنند و شاخص
های رفاه در جامعه ارتقا یابد .آیت ا ...نوری همدانی،
مدیریت در خراسان رضوی و همچنین مشهد مقدس
را متفاوت از دیگر نقاط کشــور دانســت و خاطرنشان
کرد :باید از توفیق خدمت در این خطه که منتسب به
علی بن موسی الرضا(ع) است ،برای ارتقای شاخص

های خدمت رسانی به زائران و مجاوران استفاده کرد.

•ذخیره سازی کاالهای اساسی برای بیش
از یک سال مصرف استان
استاندار نیز در این دیدار ،با ارائه گزارشی از اقدامات
انجام شده در مدت زمان استقرار دولت تدبیر و امید در
استان گفت :با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی،
توانستیم با تامین کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی
مردم از افزایش بــی رویه قیمت هــا جلوگیری کنیم.
«علیرضا رشــیدیان» افزود :برنامه ریــزی هایی برای
برون رفت از مشکالت انجام شده است و برای توفیق
دراین باره نیازمند همراهی و همکاری همه بخش ها
اعم از دولتی و خصوصی هســتیم .رشــیدیان تنظیم
بازار و بازرسی های مستمر از وضعیت بازار را از اولویت
هایی دانست که با جدیت دنبال می شودو با متخلفان
این حوزه مطابق قانون برخورد شده است .وی با اشاره
به پیش بینی بســته های حمایتی دولت گفت :توزیع
این بســته ها بین اتحادیه هــای کارگری،کارمندی و
همچنین مددجویان نهادهــای حمایتی ،می تواند تا
حدودی مشکالت مردم را برطرف کند .ذخیره سازی
کاالهای اساســی با دقــت و اهتمام ویــژه دنبال و هم
اکنون برای بیش از یک ســال مصرف استان ،ذخیره
سازی شده است.

معاون دادستان با اشاره به پیگیری دادسرا درباره مشکالت جایگاه های سوخت:

هیچ مشکلی در تامین خوراک جایگاه های عرضه سوخت در استان وجود ندارد

معاونسیاسی-امنیتیدادستانمرکزخراسانرضوی
گفت :هیچ گونه مشــکلی در تامین خــوراک مورد نیاز
جایگاه های عرضه سوخت در این استان وجود ندارد و
غالب جایگاه ها با انباشت ســوخت مواجه اند« .قاضی
حسنحیدری»درگفتوگوباایرناافزود:روزپنجشنبه
برخی جایگاه های سوخت با مشــکل مواجه بودند لذا

موضوع در دستور کار دادســرا قرار گرفت .این مشکل
مربوطبهاینترنتبودکهبهسرعتحلشدوپسازرفع
این مشکل ،تمام جایگاه های خراسان رضوی سوخت
بنزین دارند و تنها مشــکل فعلی ،کمبــود گنجایش در
جایگاههاستزیراسوختبرایآنهابیشترازظرفیت
تامینشدهاست.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخبرداد:

مدیرکلدفترامورزنانوخانوادهاستانداری:

کاالهای قاچاق عموما با ارزش های
فرهنگی در تعارض است

امضای تفاهمنامه راهاندازی
کلینیکبرند

تفاهمنامهراهاندازیکلینیکبرندبینانجمنمدیرانصنایعخراسانوشرکت
شهرکهای صنعتی استان به امضا رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت
شهرکهایصنعتی« ،مسعودمهدیزادهمقدم»مدیرعاملاین شرکتبااعالماینخبراظهارکرد:اینتفاهم
نامهبهمنظورنهادینهسازیفرهنگمراجعهبهمشاورانومتخصصانبرایبرندسازیمحصوالتتولیدی،جمع
آوریاطالعاتوتجزیهوتحلیلوضعیتفعاالناقتصادیدرحوزهبرند،عارضهیابیوآسیبشناسیمشكالت
واحدهایمتقاضیوارائهراهحلمناسببرایرفعآنمنعقدشدهاست.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گفت :کاالهای قاچاق عموما با
ارزش های فرهنگی در تعارض اســت .به گزارش روابط عمومی استانداری،
«فرشته سلجوقی» در جلسه مشترک کمیســیون برنامهریزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با اتحادیه ها،
اصنافوفعاالنغیردولتیگفت:اینجلساتبهمنظورآگاهیبخشیوآموزشگروههایمختلفزنانبرای
استفادهنکردنازکاالهایقاچاقبرگزارمیشود.ویتصریحکرد:قاچاقکاالومصرفآنتوسطماصدمات
زیادیبهاقتصادکشورمیزندودرشرایطکنونیکشوروبازگشتتحریمهابایدبهاینمسئلهتوجهویژهایشود.

مهر تایید سازمان مدیریت بحران بر استمهال ۲ساله وام کشاورزان خراسان رضوی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ازتایید و تصویب
استمهال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث
مختلف اســتان به مــدت دو ســال خبــر داد« .حجت
علی شــایانفر» در گفت و گو با خبرنــگار ما در این باره
افزود :پس از مصوبه تیرماه دولت برای اســتمهال دو
ساله وام کشاورزان خســارت دیده ،سازمان مدیریت
بحران کشور مســئولیت بررســی و تایید استان های
مشــمول این مصوبه را عهده دار شــد که با اعالم نظر
این سازمان و بر اساس مســتندات ارائه شده از سوی
استان ،خراسان رضوی مشــمول این مصوبه شد .به
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گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری ،شــایانفر
درباره جزئیات ایــن مصوبه گفت :ســازمان مدیریت
بحران کشور تایید کرد خراسان رضوی امسال متاثر
از چندین پدیده مختلف از جمله خشکســالی ،سیل،
سرمازدگی ،باد ،توفان و آنفلوآنزای فوق حادپرندگان
اســت .در پی این تاییدیه و پس از تصویب در شــورای
هماهنگی مدیریت بحران خراسان رضوی ،تسهیالت
دریافتی کشاورزان خسارت دیده مشمول استمهال
شــد .وی افزود :در این باره بانک هــای عامل موظف
اند بدهــی اصلی ،ســود و جرایم تســهیالت دریافتی

خســارت دیدگان بخش کشاورزی ناشــی از حوادث
غیرمترقبه سررسید شده تا تاریخ  21تیرماه  97را به
مدت دو سال استمهال کنند.

•کاهش  35درصدی بارندگی
شایانفر درباره وضعیت خشکسالی استان در سال آبی
جاری گفت :شرایط خشکســالی در خراسان رضوی
شدید بوده است به نحوی که تقریبا هیچ ذخیره برفی
برای استان وجود ندارد .وی افزود  :تا انتهای مرداد،
میــزان بارندگی اســتان  135.8میلی متــر بوده که

در مقایسه با متوســط دراز مدت بارندگی استان 35
درصد و نسبت به ســال قبل  28درصد کاهش دارد.
شــایانفر با بیان این که ارزیابی خشکسالی ها توسط
شاخص های مختلفی انجام می شود که یکی از مهم
ترین آن ها شــاخص اســتاندارد بارش و تبخیر است،
ادامه داد :بر اســاس ایــن شــاخص 65.3 ،درصد از
مساحت اســتان تحت تاثیر خشکسالی بسیارشدید،
 21.8درصــد خشکســالی شــدید 12.5 ،درصــد
متاثر از خشکسالی متوســط و  0.4درصد تحت تاثیر
خشکسالی خفیف است.

