اخبار

شهرستانها

اقتصادی

معاوندادگستریخراسانرضویاعالمکرد:

جلوگیری از تعطیلی ۶۰واحد
تولیدی در استان در 3ماه اول امسال
معاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم
دادگستری گفت :طی سهماه اول امسال از تعطیلی
 ۶۰واحد تولیدی در این اســتان جلوگیری شد که
بر اساس میانگین طی شــش ماه اول سال میتوان
این رقم را حدود  ۱۲۰واحد تخمین زد .ســید امیر
مرتضوی در گفتوگو با فارس اظهار کرد :دستگاه
قضا و قضات فعال در آن مکلف به حل مشکل صنایع
و تولیدکننــدگان در محــل واحدهــای تولیــدی و
صنعتی هســتند ،ادارات و ســازمانها نیز باید این
رویه را داشته باشند و در محل این واحدها مشکالت
را رفع کنند ،این تکلیف بر دوش مدیران است.

معاوناستانداراعالمکرد:

اشغال ۲۷درصدی اماکن اقامتی
استان در شهریور

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
گفــت :در شــهریور امســال حــدود  ۲۷درصــد از
اماکن اقامتی خراسان رضوی مورد استفاده قرار
گرفته اســت .به گــزارش ایرنا ،براتــی اظهارکرد:
پس از مصوبه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا مبنی
بر بازگشایی تمام تأسیسات گردشگری خراسان
رضــوی ،واحدهــای اقامتــی کــه توانســته بودند
مجوزهای الزم را برای بازگشــایی دریافت کنند،
به ارائه خدمات گردشگری به مسافران پرداختند.

همزمانباسالجهشتولید

رکورد تولید آهن اسفنجی
در فوالد خراسان زده شد

معاون بهــره برداری مجتمــع فوالد خراســان گفت:
کارکنان خستگی ناپذیر ناحیه احیای مستقیم فوالد
خراسان در شهریور ماه  99موفق شدند با ثبت رکورد
تولید ماهانــه 131هــزار و ُ 547تن آهن اســفنجی
و بریکت ،رقم ثبت شــده قبلــی خود را ارتقــا دهند.
حمیدرضــا زارع کســب ایــن رکــورد را نتیجــه کار
گروهی و اندیشــیدن به هدف واحد دانست و گفت:
در کسب این رکورد تالش کارکنان و هماهنگی میان
بخش های تامین و پشــتیبانی تاثیرگذار بوده است.
مدیر ناحیه «احیای مســتقیم» فوالد خراســان نیز در
اینباره گفــت :ارتقای تولیــد در این ناحیــه با وجود
تحقق ظرفیت اســمی کارخانه و نصــاب باالی تولید
آهن اســفنجی در ماه های گذشــته به دلیل شــرایط
خوب و آماده به کار بودن تجهیزات و استفاده مطلوب
از زمان تولید و کاهش توقف ها و پشتیبانی به موقع،
تامین مــواد اولیه مرغــوب و روحیه همــکاری و تعلق
خاطر ســازمانی باالی کارکنان بوده است .فضیلتی
خاطر نشان کرد :امیدواریم با موارد اشاره شده روند
موفقیت در کلیه نواحی تولیدی شرکت استمرار یابد
و «جهش تولید» به معنــای واقعی در مجموعه «فوالد
خراسان» محقق شود.
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امام جمعه تربت جام مطرح کرد :

خطر تحریف دفاع مقدس توسط دشمنان خارجی و داخلی
حقــدادی -امــام جمعــه تربــت جــام گفــت:
ریشــههای دفاع مقدس به طور جدی توسط
دشــمنان خارجــی و ایــادی داخلــی در حال
تحریف شدن است وهمه باید مراقب باشند و
پیشــگیری کنند.حجت االسالم معتمدی فر
افزود :ایجاد جنگ تحمیلی برای جلوگیری از
تشکیلحکومتاسالمیدرایرانبودکهشرق
و غرب احساس خطر کردند و استکبارجهانی
با پشــتیبانی  ۸۰کشــور صدام را با تجهیزات
کامــل جنگی بــه جــان ملــت انقالبــی ایران
انداختندو پس از هشت ســال دفاع مقدس با
شکســت جبهه باطل مردم دالورمــان پیروز
میدان شــدند.وی تصریح کرد :مســئوالن در
قبال تحریف های جنگ تحمیلی نباید کوتاه
بیایند و این مبالغه آمیزی خودی ها خطرناک
است وبایدجلوگیریشود.ویافزود:شهدای
انقالب اسالمی تربیت شــده مکتب حسینی
(ع) هستند و کسانی که جبهه را ندیدند نباید
فیلم بسازند .وی با اشاره به سالروز فتح آبادان
اظهار کرد :شکســت حصر آبادان از پر افتخار
ترین صفحات دفاع مقدس است  ،درعملیات
شکســت حصر آبــادان نیروهــای مســلح و به
ویژه ارتش جمهوری اسالمی نقش به سزایی
داشــتند و همه نیروهای مســلح در قالب یک
لشــکر الهی عمل کردنــد و با شکســت حصر
آبادان دشمن متوجه شــد که چه غلط بزرگی
کرده است.
کلثومیان-حجت االسالم حسین ملکی ابرده
امام جمعــه شهرســتان تایباد گفــت :اخالق
خوش به خصوص در برخورد بــا ارباب رجوع
در ادارات واجبی اســت که موجب آرامش در
جامعه می شود.حجت االسالم ملکی گفت:
مشکالتاقتصادیدرکشورداریمکهدسیسه
دشمنان است و متاسفانه در داخل کشور هم
ســوء اســتفاده کنندگانی وجود دارنــد که به
دشــمن در این راه کمک می کنند.وی گفت:
انتقاد کردن در نظام جمهوری اســامی حق
مردم است ،نباید بعضی از مسئوالن ما سنگ
آمریکارابهسینهبزنندوازآمریکابترسند،توان
نظامی ما آن قدر قوی اســت که آمریکا جرئت
نمی کند کوچک ترین تحرکی داشــته باشد،
این ها حاصــل تجربیــات دوران دفاع مقدس
اســت.وی درباره منطقه اقتصادی دوغارون
گفت :ســرمایه دار باید تشویق شــود تا در این
نقطه سرمایه گذاری کند و دست های پاک با
نظارت دقیق از آنان حمایت کنند.

شــمس آبادی -حجــت االســام محمــد تقــی
دلیریپور امام جمعه جوین با اشــاره به بیانات
اخیرفرماندهمعظمکلقوا دربارهتحریفتاریخ
دفاعمقدسخطاببهرزمندگانحاضردرنماز
جمعهگفت :شمارزمندگانتاریخمجسم وزنده
دفاع مقدس هستید  ،مواظب باشید این دفاع
مقدسموردتحریفواقعنشود .خطیبجمعه
جوینبیانکرد :یکیازآفتهایتاریخهمین
تحریفاستوشماپیشکسوتاندفاعمقدس
باید با نــگارش وقایــع جنگ تحمیلــی مراقب
باشیدتا اینهشتسالدفاعمقدسدورازغلو
ودروغ واقعی درتاریخبدرخشد.
بهره مند -حجت االســام محمد ساجدیان
امام جمعه صالح آباد ضمن انتقاد از وضعیت
شهر خاطرنشان کرد :بیش از شش ماه است
که شهر به حال خود رها شــده است و نظافت
به درستی در خیابان ها و کوچه ها انجام نمی
شود و صالح آباد به شــهر زباله ها تبدیل شده
است.ویاظهارکرد:شهروندانازشهرداریو
شورایشهرصالحآبادانتظاردارندبهوضعیت
شهررسیدگیکنند،اگرشهرداریبهدرستی
به وظایف خود عمل می کرد ما شاهد وضعیت
نامطلوب کنونی در شهر صالح آباد نبودیم.
باقری-حجــت االســام مظفــر تاجی امــام
جمعــه چنــاران گفــت :مهمترین دســتاورد
دفاع مقدس ،خود باوری نســلی بود که رژیم
 2500ساله را سرنگون و متالشی ساختند
و در پی آن مشــتاقانه و جان بر کف از انقالب
اسالمی دفاع کردند و سرسختانه با دشمنان
قســم خورده اســام و اســتقالل و پیشــرفت
ایران به مبارزه برخاستند.
بخشی-حجت االسالم حصاری امام جمعه
بایگ بــه جنــگ اقتصــادی تحمیل شــده به
کشوراشــاره کرد وگفت :بعد از هشــت سال
جنــگ تحمیلی امــروز دشــمن در عرصه ای

متفاوت با جنگ اقتصــادی به مبارزه با ایران
اســامی برخاســته کــه ضــرورت پیــروزی
درایــن جنــگ ،روحیــه جهــادی وشــجاعت
نظــارت دربرابر گرانی ها توســط مســئوالن
کشوراســت  .روحیه ای که متاســفانه کمتر
دربسیاری ازمسئوالن ما دیده می شود.
اصغری-حجت االســام معلمی امام جمعه
فریمان گفت:قضاوت کــردن درباره دیگران
کار بســیار ســخت و ناشایستی اســت چرا که
زندگی و شرایط افراد با یکدیگر بسیار متفاوت
اســت و فقط مقام خداوندی اســت که از تمام
جنبه های زندگی و شرایط بندگان آگاه است.
شــجاعی مهر-حجــت االســام یعقوبــی
امامجمعه نیشابور گفت :آمریکا امروز برای
حفظ پرستیژ ابرقدرتی خود تالش می کند و
روابط مخفی اسرائیل با کشــورهای حاشیه
خلیج فارس را آشــکار کرده که باعث ریختن
آبروی آن ها شده است.
نجم الشــریعه -حجت االســام ســجادی
زاده امــام جمعــه دررود با بیان ایــن که هیچ
تحریمی لغو نشــده بود که با ســازوکار ماشه
قابل برگشــت باشــد افزود :در برابــر جریان
آمریکا و غرب نباید ســادهلوحی کرد ،اروپا و
آمریــکا در هر موضوعی اختالف نظر داشــته
باشــند بر ســر نابودی ایــران اســامی با هم
اتفاق نظر دارند.
پوریوسف -حجت االسالم رضوان پناه امام
جمعه موقــت مــه والت گفت :هنوز دشــمن
دست از دسیســه های خود بر نداشــته و هر
روز در شــکل هــای مختلــف در جبهــه های

فرهنگی و اقتصادی با تحریم های ظالمانه به
دنبال ضربه زدن به نظام است و باید به هوش
باشــیم که دفاع همچنان ادامــه دارد و نباید
لحظه ای غفلت کنیم.
علی نوری-حجت االسالم علی اصغر امینی
امام جمعه بردســکن از نمایندگان خواســت
نگذارند صاحبان زر و زور در مجلس نفوذ پیدا
کنند.ویگفت:بهتازگیصنایعخودروسازی
به نمایندگان تحویل خودروی بدون نوبت را
پیشنهاد داده اســت که با توجه به گرانی های
اخیر در خــودرو نمایندگان باید حواس شــان
جمع باشد که این پیشنهاد را قبول نکنند.
ملکی -حجت االســام دهقانی امام جمعه
خوشاب گفت:یکی از ویژگیهای مهم دفاع
مقدس این بود که درجه در میدان نبرد هیچ
اهمیتــی نداشــت و باالترین درجــه و افتخار
رزمنده بودن ،مدافع ایران اســامی و نوکر
مردم شدن بود.
حسین نوری -حجت االسالم علی ناهیدی
امام جمعه خلیلآبادگفت :ســپاه پاسداران
در طــول انقــاب بــه خوبــی در صحنههــای
مختلف حضور داشــته اســت و بدون توجه به
گرایش های خاصــی نقش خــود را به خوبی
ایفا کرده است.
شعبانی-حجت االسالم عصمتی امام جمعه
تربت حیدریه از همه قشرهای مختلف مردم
اعم از پژوهشگران و محققان و دانشجویان و
دانش آموزان خواســت تا با لبیک به منویات
مقــام معظم رهبــری ،به مســئله احیــای آثار
ارزشمند دفاع مقدس به هر شکلی با نوشتن،
شعر و در هر قالبی که می توانند اهتمام ویژه
ای داشته باشــند و این موارد را به نسل های
بعدی منتقل کنند.
ایشــان زاده -حجــت االســام دســتجردی
امــام جمعــه قوچــان دربحــث صنعــت
وســرمایه گذاری درشهرســتان از مسئوالن
خواست طوری با سرمایه گذاران در ایجاد زیر
ساخت ها همراهی وهمکاری داشته باشند
تا ســرمایه گذار بــا اطمینان و بــدون هرگونه
نگرانــی ورود کند وقوچــان بتوانــد درزمینه
صنعت پیشرفت وتوسعه داشته باشد.

اخبارشهرستان ها
گوناگون

مجریطرحپنبهجهادکشاورزیاعالمکرد:

خراسان رضوی مهم ترین قطب
تولید پنبه در کشور
علی نوری -مجری طرح پنبه وزارت جهادکشــاورزی
گفت :خراسان رضوی مهم ترین قطب تولید پنبه در
کشور است ،به طوری که  25درصد تولید پنبه کشور
متعلق به خراسان رضوی است .ابراهیم هزارجریبی
در حاشــیه بازدید تور رســانه ای از کارخانه نساجی
کاشــمر مدرس در شــهرک صنعتی بردسکن گفت:
زمانی حتــی صــادر کننــده پنبه بودیــم و کشــور در
محصول پنبه به خوداتکایی رسیده بود ولی متاسفانه
به دالیل مختلفی ،ســطح زیرکشــت این محصول از
 320هــزار هکتار بــه  70هــزار هکتار کاهــش پیدا
کرده اســت .وی افزود :خوشــبختانه دوسالی است
که این محصول رشــد صعــودی به خــود گرفته و هم
اکنون ســطح زیرکشــت این محصول به بیش از 98
هزار هکتار رسیده که نسبت به دوسال گذشته رشد
 18درصدی داشته است .هزار جریبی با اشاره به این
که برداشــت محصول پنبه در اســتان های گلستان
و خراسان رضوی آغاز شــده است ،گفت :پیش بینی
ما این اســت کــه  270هزار تــن وش پنبه برداشــت
شود که با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه نسبت به
گذشته  68درصد افزایش تولید را داریم ولی هنوز
این افزایش تولید ،تولید پنبــه را در وضعیت رضایت
بخشی قرار نداده چون همچنان در مقایسه با دوران
شکوفایی تولید پنبه در کشور عقب هستیم و برای ما
قانع کننده نیســت ،برنامه داریم درمحصول پنبه به
خود کفایی برسیم.

مدیرعامل آبمنطقهایخراسانرضوی:

 ۹۲درصد منابع آب استان
زیر زمینی است

صفــری -مدیر عامــل آب منطقهای خراســان رضوی
گفت ۹۲ :درصد منابع آب این استان زیرزمینی و 8
درصد ســطحی اســت در حالی که میانگین جهانی
آن  ۳۰درصــد زیرزمینــی و  ۷۰درصــد ســطحی
است .عالیی در نشست شــورای حفاظت منابع آب
شهرســتان گناباد افزود :میــزان نارضایتی عمومی
از وضعیــت برداشــت منابــع زیرزمینــی آب بــا جلب
مشارکت مردمی و همچنین اجرای «طرح همیاران
آب» ظــرف یــک ســال اخیــر در این اســتان بــه طور
چشمگیریکاهشیافتهاست.ویافزود:کاهش۶۰
درصدی پروندههای قضایی از دیگر دســتاوردهای
اجرای این طرحها به شمار میرود.

