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معاوناستانداراعالمکرد:

اشغال ۲۷درصدی اماکن اقامتی
استان در شهریور

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
گفت :در شــهریور امســال نزدیک به  ۲۷درصد از
اماکن اقامتی خراسان رضوی مورد استفاده قرار
گرفته است.
به گزارش ایرنــا ،براتی اظهارکرد :پــس از مصوبه
ســتاد اســتانی مقابله با کرونا مبنی بر بازگشــایی
تمــام تأسیســات گردشــگری خراســان رضــوی،
ی که توانسته بودند مجوزهای الزم
واحدهای اقامت 
را برای بازگشــایی دریافت کنند ،به ارائه خدمات
گردشگری به مسافران پرداختند.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

توسعه  ۹۰۰هکتاری
کمربند سبز جنوبی

معاون خدمات شــهری شــهرداری مشــهد گفت:
طی ســه ســال گذشــته بیش از  ۴۴۰هــزار اصله
درخت و درختچه ،در سطحی بیش از  ۹۰۰هکتار
در کمربند ســبز کاشــته شــده اســت .بــه گزارش
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری،
یعقوبی افزود :در شش ماه نخست امسال نیز بیش
از  ۱۰هزار اصلــه درخت و درختچه در مســاحتی
حدود  ۳۲هکتار کاشته شده و پیش بینی میشود
با توجه به این که در شــش مــاه دوم شــرایط برای
کاشت درختان مســاعد تر است ،بیش از  ۹۵هزار
اصله درخت دیگر در مساحتی حدود  ۵۲۰هکتار
کاشته شود.

شهرستان ها

درشورایاداریچنارانبااشارهبهدستوراختصاص
 250میلیارد برایقطارمشهد–گلبهارمطرحشد:

ریل باس فعالبهجای
 قطاربرقیمشهد-گلبهار

خونشهیدحاجقاسمسلیمانی
راه قدس را خواهد گشود
مشــاور عالی فرمانــده معظم کل قــوا گفت :خون
شــهدای دفاع مقدس راه کربال را بــاز کرد و خون
شــهدای مدافع حرم همچون شــهید حاج قاســم
ســلیمانی راه قــدس را خواهد گشــود .به گزارش
آستان نیوز ،ســردار سرلشــکر ســید یحیی رحیم
صفوی در همایش «چهلمین سالگرد دفاع مقدس»
در آســتان قدس رضوی ،افزود :اســتان خراسان
در کنــار قهرمــان پروری ،بــه عنوان یکــی از قطب
های فرهنگی و تمدنی ،دفاع از اســام ،صنعتی،
گردشگری و امنیتی به شــمار می رود و سال های
سال است که امنیت جنوب شرق توسط بچه های
خراسان تامین می شود.
مصطفــی خاکســار قهــرودی قائــم مقــام تولیت
آســتان قــدس رضوی نیــز در ایــن مراســم گفت:
اقدامــات آســتان قــدس رضوی در هشــت ســال
جنگ تحمیلی ،اعم از پشتیبانی نیرو ،تجهیزات و
بازسازیهای پس از دوران دفاع مقدس در تاریخ
کشور ماندگار است.

اخبار

آیت ا ...علم الهدی در خطبه مجازی  4مهرماه مطرح کرد:

تحریف تاریخ
برای توجیه مذاکره با آمریکا

آیتا ...علمالهدی در ســیامین هفته برگزار
نشدن نماز جمعه در مشهد ،مطالبی را درباره
دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه  598توســط
امام راحــل ،متارکه جنــگ امام حســن(ع) با
معاویه و «صلح» خوانــدن آن ،جریان تحریف و
تالش برای استفاده از تحریف تاریخ به منظور
مقاصــد سیاســی در قالــب «خطبــه مجازی»
جمعه  4مهرمــاه در حرم امام رضــا(ع) مطرح
کرد .بــه گــزارش  ،Alamolhoda.comاهم
موارد مطرح شده در ادامه می آید:
* معمــوال جریانهــا و عواملــی کــه درصدد
تثبیت اندیشههای انحرافی و نظریات باطل
خودشان هستند ،از تحریف استفاده میکنند
یعنی موقعیتهــا و خصوصیتهایی را که در
تاریخ زندگــی اجتماعــی مــردم رخ داده چه
مربوط به صدر اسالم و چه مربوط به آن چه در
عرصه زندگی ما به وجود آمده است ،بر خالف
واقعیت تحریف میکنند.
* کســانی که امروز در خط مذاکــره با آمریکا
هســتند و چنیــن میپندارنــد که مذاکــره با
آمریــکا ،خاتمــه بخــش تمــام مضیقههــا و
فشارهای اقتصادی است که استکبار جهانی
دارد بر ما وارد میکنــد ،اینها در مقام اثبات
نظریه باطل خودشان به تحریف تاریخ متوسل
میشــوند و جریان مذاکره با آمریــکا را تنزیر
میکنند به دو قضیه؛ یکی این که امام بزرگوار
ما در پایان جنــگ تحمیلــی ،قطعنامه 598

را پذیرفتند و دوم به جریان صلح امام حســن
مجتبی(ع) با معاویه در حالی که هر دو قضیه
در مســئله مذاکره با آمریکا به هیچ وجه قابل
مقایسه نیست.
* قطعنامــه  598که در پایان جنگ به وســیله
امام بزرگوار پذیرفته شــد ،در زمانی بود که ما
پیروزجنگبودیم،بردشمنمسلطشدهبودیم
که امام قطعنامه  598را پذیرفتند و تعبیر امام
از پذیرش ایــن قطعنامه این بود کــه «جام زهر
نوشیدند» ،زهر نوشیدن امام رضوانا ...تعالی
در حالی که ما پیروز جنــگ بودیم به این دلیل
بود کــه به نتیجه نهایی شــهادت شــهدایی که
در دوره دفــاع مقدس ســرمایهگذاری کردیم،
نرسیدیم؛ اگر آن روز جنگ ادامه پیدا میکرد
که صدام را برانــدازی میکردیــم و نظام بعث
عراق به دســت ما در عراق ســقوط کــرده بود،
آمریکا بر عراق مسلط نمیشــد و مردم مظلوم
عراق بعــد از مظالم جانکاهی کــه از حاکمیت
حزب بعث و صدام کافر تحمل کرده بودند ،به
این همه جنایات نابکارانه آمریکاییها در عراق
مبتال نمیشدند که متاسفانه هنوز هم گرفتار
و مبتال هستند.قصد آمریکا از مذاکره ،مسلط
شدن بر کشور است.
* عیــن همیــن قضیــه در جریــان صلــح امــام
حسن(ع) بود ،البته صلح امام حسن(ع) صلح
نبــود ،متارکــه جنگ بــود؛ وجود مقــدس امام
حسن(ع) در مقابل معاویه وقتی در جنگ قرار

معاونشهرسازیومعماریشهرداریمشهد:

 20درصد از بافت شهری مشهد فرسوده است
معــاون شهرســازی و معمــاری
شهرداری مشهد گفت :در مشهد
و حاشــیه آن حــدود شــش هزار
هکتار بافت فرسوده وجود دارد
که ایــن ارقام نســبت به مســاحت
شهر مشهد ( 30هزار هکتار) حدود یک
پنجم مساحت آن را تشکیل می دهد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری،
حســین نژاد افــزود :هدف از بســته های
تشــویقی بازآفرینــی و کمــک گرفتــن از
قانــون احیای بافــت های فرســوده ،حل

معضل نفوذپذیری ،تجمیع قطعات
ریزدانــه و تامین اســتحکام الزم
در ســاختمان هاســت .وی بــا
بیــان این کــه ریزدانه بــودن بنا
درشناسایی محالت هدف برای
ما مهم اســت ،تاکیــد کرد :اگــر به بحث
بازآفرینی محالت هدف خــود نپردازیم،
در صورت بروز بالیای طبیعی مانند زلزله
و ســیل ،امدادرســانی به این محــات با
مشکل مواجه می شود و در کنار آن تلفات
جانی بسیاری وجود خواهد داشت.

گرفتند ،معاویه با تزویــر و جنگی که انجام داد،
لشکر امام را از هم پاشاند 80،هزار نفر از لشکر
امام ،شــب خوابیدنــد و صبح به لشــکر معاویه
پیوستند ،لشکر از هم پاشیده شد ،این نبود که
امام باید با یک عدد انــدک از صحابه و یارانش
مثل سیدالشــهدا(ع) جنگ را ادامــه میداد تا
کشتهشود،اگرجنگادامهپیدامیکرد،مسئله
به کشته شــدن امام مجتبی(ع) تمام نمیشد،
معاویهامامحسن(ع)رامیکشتوبعدمیگفت
مردم از مــن خواســتند که امــام حســن(ع) را
بکشــم! یعنی زمینــه را طوری آماده کــرده بود
که همین یــاران امام حســن(ع) که بــه معاویه
گرویده بودند ،اینهــا از معاویه تقاضا کنند که
امــام مجتبــی(ع) را بکشــند و به این وســیله با
کشتن امام حسن(ع) ،هم بر مردم ،بر اسالم و
بر امت مسلط میشد و هم رگه و جریان امامت
و والیت قطع میشد چون اگر امام حسن(ع) به
شهادتمیرسیدند،بایدامامحسینهمکشته
میشــدند ،دیگر جریان انقالب کربــا و تداوم
امامتپیشنمیآمدبنابراینوجودمقدسامام
حسن (ع) ،مصلحت را در متارکه جنگ دیدند و
از جنگ کنار کشیدند.

* حاال مذاکره با آمریکا واقعا تنزیر دارد با صلح
امام حسن(ع) و متارکه جنگ ایشان با معاویه؟
ما االن بــه لطف خــدا در منطقه بهعنــوان یک
قدرت مطرحیم ،جریان ما که جریان مقاومت
است ،هم آمریکا و هم ازناب آمریکا را در منطقه
مســتأصل کــرده ،در چنین شــرایطی ،آمریکا
میگوید با ما مذاکره کنید که تسلیم ما شوید،
درســت اســت ما برویم؟ این با قصه صلح امام
حسن(ع) که همه یارانش او را رها کردند ،امام
تنها ماند و حتی بعضی از افرادی که در لشــکر
امام حســن(ع) باقی ماندند و به لشکر معاویه
نرســیدند ،ریختند به ســر امام مجتبــی(ع) و
اموال ایشــان را غارت کردند ،آیا مــا در چنین
شرایطیهستیم؟آنروزامامحسن(ع)متارکه
جنگ کردند نه ایــن که با معاویــه صلح کنند،
امام حســن(ع) طی  10ســال عمر خودشان
در جریــان بــه قــدرت رســیدن معاویــه ،همــه
زندگیشان در مبارزه گذشت .مظلومیت امام
حسن(ع) در شهادت ایشان نیست؛ آن روزی
که لختههای جگــر امام مجتبــی(ع) در میان
تشــت ریخت ،در حقیقت روز پایان مظلومیت
امام حسن (ع) بود.

معاوندادگستریخراسانرضویاعالمکرد:

جلوگیری از تعطیلی ۶۰واحد تولیدی در استان در 3ماه اول امسال
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری گفت :طی سهماه اول
امسالازتعطیلی ۶۰واحدتولیدیدر
این استان جلوگیری شد که بر اساس
میانگینطیششماهاولسالمیتوان
این رقم را حدود  ۱۲۰واحد تخمین زد .ســید
امیر مرتضوی در گفتوگو با فارس اظهار کرد:

دستگاهقضاوقضاتفعالدرآنمکلفبه
حل مشــکل صنایع و تولیدکنندگان
در محل واحدهای تولیدی و صنعتی
هستند ،ادارات و سازمانها نیز باید
این رویه را داشته باشند و در محل این
واحدها مشکالت را رفع کنند ،این تکلیف بر
دوش مدیران است.

باقــری -نماینــده چنــاران و بینالــود در مجلــس در
خصوص پروژه قطار مشهد -گلبهار -چناران گفت:
باتوجهبهافزایشهزینههاومشکالت،سازمانبرنامه
وبودجهومدیرعاملشرکتمادرتخصصیشهرهای
جدیدموافقتکردندکهفع ً
البهجایقطاربرقی،ازریل
باسدارایباتریدیزلیدرپروژهاستفادهشودتابهره
برداری آغاز شود .وی گفت:همچنین نوبخت رئیس
ســازمان برنامه و بودجه دســتور داده 250،میلیارد
توماناعتبارمصوبهسفرریاستجمهوریبهاینطرح
اختصاصدادهشود.طاهرخانی،مدیرعاملشرکت
مادرتخصصیشهرهایجدیدنیزقولمساعددادهبه
همین میزان یعنی 250میلیارد تومان دیگر از محل
اعتباراتشرکتاختصاصدهدتاریلهایموردنیاز
 ۳۵کیلومتر ازمســیر خریداری شــود.گریوانی مدیر
عاملشرکتعمرانشهرجدیدگلبهارباتاییداینخبر
به خراســان رضوی گفت :فعال قرار بر این است که با
تخصیص  ۲۵۰میلیاردتوماناعتبارازسویسازمان
برنامه و بودجه و نیز تامین ۲۵۰میلیارد تومان اعتبار
دیگر ازسویشرکتمادرتخصصیعمرانشهرهای
جدید ،پروژه تامین اعتبار شــود و فعال به صورت ریل
باس به بهــره برداری برســد و مردم بهره مند شــوند.
ن ها به آدرس
ادامه این خبر را در صفحه  ۳شهرســتا 
 www.khorasannews.comمطالعهبفرمایید.

مجریطرحپنبهوزارتجهادکشاورزی:

خراسان رضوی مهم ترین قطب
تولید پنبه در کشوراست

علینوری-مجریطرحپنبهوزارتجهادکشاورزیگفت:
خراسانرضویمهمترینقطبتولیدپنبهدرکشوراست،
بهطوریکه 25درصدتولیدپنبهکشورمتعلقبهخراسان
رضویاست.هزارجریبیدرحاشیهبازدید توررسانهای
از کارخانه نســاجی کاشــمر مدرس در شهرک صنعتی
بردســکن گفت :زمانی صادر کننده پنبه بودیم و کشــور
در محصول پنبه به خوداتکایی رسیده بود ولی متاسفانه
به دالیل مختلفی ،سطح زیرکشت این محصول از320
هزارهکتاربه 70هزارهکتارکاهشپیداکردهاست.وی
گفت :خوشبختانه دوســالی است که این محصول رشد
صعودی به خود گرفته و هم اکنون ســطح زیرکشت این
محصول به بیش از 98هزار هکتار رســیده که نسبت به
دوسالگذشتهرشد 18درصدیداشتهاست.

