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انتقاد شدید فرماندار کالت از بی توجهی میراث
فرهنگی و گردشگری به شهرستان

مدیر سازمان تعاون روستایی
اعالم کرد:

کالت نادری محروم
از اداره میراث فرهنگی !

خرید توافقی ۷۴۰هزار تن
محصول کشاورزی در استان
باحضورتولیتآستانقدس
رضویانجامشد

رونمایی از سامانه
جامع آموزشی
(ص)
عالم آل محمد
صفحه1
خسارت به 5واحد
مسکونیروستای
فیض آباد بر اثر زلزله
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صفحه2

مدیرسازمانتعاونروستایی
اعالمکرد:

خرید توافقی ۷۴۰هزار
تن محصول کشاورزی در
استان

مدیــر ســازمان تعاون روســتایی اســتان
گفت:ازابتدایامسال ۷۳۹هزارو۹۹۷
تن انواع محصــوالت کشــاورزی ،باغی و
دامیتولیدیدراستانبهصورتتوافقی
از تولیدکنندگان خریداری شــده است.
ناصــری در گفت و گو بــا ایرنا افــزود :این
حجم خریــد توافقی بــه ارزش حدود۳۸
هزار میلیارد ریال انجام شــده است .وی
گفت:خریدتوافقی،محصوالتمتعددی
ازجملهمحصوالتزراعیهمچونغالت،
حبوبات ،انواع دانههای روغنی ،گیاهان
دارویی،گیاهانعلوفهای،گیاهانغدهای
و نیز گیاهان جالیزی را شــامل می شــود
و مجموع محصــوالت زراعــی خریداری
شده در این بازه زمانی  ۴۳۱هزار و۲۸۹
تنبهارزش ۱۳هزارو ۸۷۱میلیاردریال
بوده اســت .وی گفت :محصــوالت باغی
نیز شــامل میوههای هســتهدار ،خشک،
سردسیری،نیمهگرمسیریوگرمسیری
اســت که در مجموع خرید انجام شده در
این حوزه  ۱۸هــزار و  ۹۸۸تن بــه ارزش
هزارو ۱۳۴میلیاردریالثبتشدهاست.
مدیــر ســازمان تعاون روســتایی اســتان
افــزود :همچنیــن در بخش دامــی خرید
توافقیمحصوالتیازجملهآبزیان(ماهی
ومیگو)،مرغ،گوشتگوسفندوموادلبنی
به میزان  ۱۸۱هــزار و  ۹۰۰تن به ارزش
 ۲۰هــزار و  ۱۵۶میلیــارد ریــال صورت
گرفته اســت .ناصری گفت :خرید گندم
مباشرتی نیز به میزان  ۱۰۷هزار و ۸۲۰
تنبهارزشبیشازدوهزارو ۶۹۵میلیارد
ریال انجام شــده اســت .وی گفــت :مهم
ترین محصــوالت زراعی خریداری شــده
در این بخش شــامل غــات از جمله جو،
ذرت دانهای ،شلتوک برنج ،گندم دامی
وگندمبذریاست .ناصریبابیاناینکه
خراســان رضوی با فعالیت  ۶۸۲تشکل
در ذیل شبکه تعاون روستایی این استان
و در بخش کشاورزی و بخشهای مربوط
به آن رتبه نخســت کشــور را دارد  ،افزود:
عالوه بر این بیش از  ۵۵۰هزار نفر نیز در
روســتاهای اســتان تحت پوشش شبکه
تعاونروستاییهستندکهازاینحیثنیز
استانرتبهنخستکشوررادارد.
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 110دستگاه تبلت به
دانشآموزان نیازمند
کالت اهدا می شود

درجلسهکمیسیونفرهنگی
واجتماعیشورایشهر
تربتحیدریهمطرحشد:

موجچهارمکرونا
درکمینسبزوار

باحضوررئیسکمیتهامدادکشور
انجام شد

آغاز احداث
 400واحد
مسکونیبرای
مددجویانچناران

پیگیریاحداثپروژه
بهداشتی،درمانیدریک
شهرستان

احداث بیمارستان
خوشاب در پیچ و خم
آزادسازی زمین

همزمان با ســفر بختیاری رئیس کمیته
امــداد امــام خمینــی (ره) کشــور بــه
شهرستان چناران کلنگ احداث 400
واحد مســکونی بــرای مددجویان تحت
پوشش این نهاد بر زمین زده شد... .
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باحضورتولیتآستانقدسرضویانجامشد

رونمایی از سامانه جامع آموزشی عالم آل محمد(ص)

آیین رونمایی از ســامانه جامع آموزشــی تعاملی
لمحمد(ص)باحضورتولیتآستانقدس
عالمآ 
رضوی در مؤسســه جوانان بنیاد کرامت رضوی
برگــزار شــد .به گــزارش آســتاننیوز ،مؤسســه
جوانان بنیاد کرامت رضوی با کادرســازی برای
انقالباسالمیودرراستایپاسخبهدغدغهمقام
معظم رهبری در ســاخت و تربیت نیروی جوان و
مؤمن انقالبی ،اقدام به راهاندازی سامانه جامع
آموزشیتعاملیعالمآلمحمد(ص)کردهاست.
ازمزایایاینسامانهمیتوانبهجامعیتمخاطب،
محتوا و استادان،استفاده همزمان بستر سایت
و اپلیکیشــن اندروید ،طراحی مرحلــهب ه مرحله
و ایجاد فضــای رقابتــی بین شــرکتکنندگان،
پاســخگویی مــداوم به پرســشهای فنــی و رفع
ایرادها در بخش گفتوگو با ادمین و همچنین،
پاسخگوییمحتواییدرکنارتدریسهابهصورت
نیمهآنالین اشــاره کرد .این ســامانه آموزشی در
چهار ســطح و برای چهار گروه مخاطب مختلف
طراحی و برنامهریزی شــده اســت که در ساحت
تربیتاستادعقایداسالمیبانام«برهان»،طالب،
دانشجویان علوم و معارف و اســتادان تربیتی به
عنوان گروههای مرجــع ،در آن ثبتنام میکنند
و پــس از گذرانــدن مراحل آموزشــی و شــرکت
در آزمونهــای تســتی و شــفاهی ،گواهینامــه
حضور در دوره را دریافت خواهند کرد .ســامانه
جامع آموزشــی عالــم آل محمد (ص) بــه آدرس
 Edu.javanan.orgدر اختیــار عالقــه منــدان
قرارگرفتهاست.
•تقویتمبانیمعرفتیرمزمصونیتجوانان
ازانحرافات

تولیــت آســتان قــدس رضــوی در ایــن مراســم
گفت :رمز مصونیت جوانان از انحرافات ،تقویت
مبانی و پشــتوانههای معرفتی و معنوی اســت.
حجتاالسالموالمســلمین مــروی با اشــاره به

تهاجم گســترده فرهنگی دشمن با اســتفاده از
ابزار نوین ،فعالیت در مســیر تربیت نســل جوان
را یکــی از ضروریــات امــروز جامعــه برشــمرد و
افزود :با توســعه امکانــات و ابــزار ارتباطی دیگر
هیچ مرزی وجود نــدارد ،این موضــوع میتواند
یک تهدید یــا با عملکــرد صحیح فرصتــی برای
نشر معارف حقه اسالم باشــد .وی تصریح کرد:
آستانقدسوظیفهخودمیداندبهمیزانتوانو
امکاناتدرحوزهنشرمعارفاسالمیوباالبردن
معرفت و آشــنایی جوانان با اسالم بهعنوان دین
سعادتبخش و حیات آفرین ،تالش کند .تولیت
آســتان قدس رضوی ضمــن توصیه بــه جوانها
دربارهخودسازیوعمقبخشیدرمعارفدینی،
گفت :اگر احساســات باشــد اما عمق معرفتی و
دینینباشد،شیادهاییکهدرمسیرقرارگرفتند
جوانانرامنحرفمیکنند.ویازمؤسسهجوانان
آســتان قدس رضوی خواست مشهد را بهعنوان
مرکزفعالیتهایخودقراردهندوافزود:مکانی
را بهعنــوان پایه و الگــو در فعالیتهای فرهنگی
خودقراردهیدومشهدب هعنوانشهرامامرضا(ع)
شایستهترین مکان است .باید دید که وضعیت و
شرایط مشــهد چقدر با معارف رضوی سنخیت
دارد؟ کســبه ایــن شــهر ،خیابانهــا و جوانــان
این شــهر چقدر متناســب با معــارف اخالقی و
آموزههای امــام رضا(ع) هســتند؟ زائری که به
مشهد میآید باید تفاوت این شهر با دیگر شهرها
را احســاس کند .وی حفظ ارتباط با حرم مطهر
و برنامهریزی بــرای زائــران جوان و نوجــوان را
یکی دیگر از رسالتهای مؤسسه جوانان آستان
قدس معرفی و تصریح کرد :پیش از ورود ویروس
منحوس کرونا و در شــرایط عــادی ،حرم مطهر
ســاالنه حــدود  30میلیون زائر داشــته اســت،
مؤسسه جوانان باید برایاین زائران برنامهریزی
کنند و عــاوه بر ایــن بــرای خانــواده کارکنان
رضوی نیز برنامه داشته باشند.

سرپرستان 2معاونت استانداری منصوب شدند
با حکم اســتاندار ،مدیرکل سیاســی استانداری
به عنوان سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری و مدیرکل دفتر هماهنگی
اموراقتصادینیزباحفظسمتبهعنوانسرپرست
معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری
منصوب شــد .بــه گــزارش ایســنا ،محمدصادق
معتمدیــان طی حکمــی محمدعلــی نبیپــور را
به ســمت سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی و
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اجتماعی خراســان رضوی منصوب کــرد .پیش
از این حســن جعفری عهــدهدار این ســمت بود.
معتمدیــان همچنین با صــدور حکمــی مرتضی
اشرفی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی
اموراقتصادیاستانداریخراسانرضویمنصوب
کرد .پیــش از این علــی رســولیان عهــدهدار این
سمتبودکهباحکموزیرصنعت،معدنوتجارت،
مدیرعاملسازمانصنایعکوچکایرانشد.

