از میان خبرها

اخبار

گوناگون

جهاد کشاورزی خبر داد:

پیشبینی برداشت 275هزار تن
سیب و گالبی در استان
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان
رضوی گفت :پیشبینی میشود از حدود  ۲۱هزار
هکتارسطحزیرکشتمحصولسیبوگالبی،بیش
از  ۲۷۰هزار تن محصول برداشت شود .به گزارش
مهر ،محمد میری اظهار کرد :براساس آخرین آمار،
سطح زیر کشت سیب و گالبی در استان حدود ۲۰
هزار و ۸۰۰هکتار است .وی با بیان اینکه ۱۵هزار
و ۶۵۰هکتارازاینمیزانمحصولسیبوپنجهزار
و  ۱۵۰هکتــار محصول گالبی اســت ،ادامــه داد:
پیشبینی میشــود امســال بیش از  ۲۷۵هزار تن
محصول از باغ های سیب و گالبی استان خراسان
رضوی برداشــت شــود .وی با اشــاره به بازار هدف
داخلــی و خارجی برای محصوالت برداشــتی طی
امسال ،اظهارکرد :شهرستانهای مشهد ،طرقبه
شاندیز ،چناران ،قوچان و نیشابور ،تولید کنندگان
عمده این محصول در استان هستند که حدود ۸۵
درصد از تولید استان را به خود اختصاص دادهاند.

مدیر جهاد کشاورزی کالت خبر داد:

کاهش40درصدی
سطح زیرکشت برنج در کالت

مدیر جهــاد کشــاورزی کالت از آغاز برداشــت برنج
از ســطح  ۸۰۰هکتار از اراضی این شهرســتان خبر
داد و گفت :ســطح زیر کشــت برنج در کالت در سال
گذشته  ۱۴۰۰هکتار بوده است که امسال به دلیل
خشکسالی و کم بارشــی این رقم  ۴۰درصد کاهش
داشت و سطح کشت به  ۸۰۰هکتار تقلیل پیدا کرده
اســت .عطار افزود :امســال فقط در اراضی اطراف
رودخانه های ایدلیک ،الیین و ســرود کشــت انجام
شده و به دلیل محدودیت هایی که در پی خشکسالی
به وجود آمده اســت در بقیه شهرستان امکان کشت
نداشــتیم .عطار که در اردیبهشــت برداشــت از این
ســطح کشــت را حدود  ۲تن در هکتار بــرآورد کرده
بود،گفت:خوشبختانهباتماممشکالتبهوجودآمده
از خشکســالی برداشــت  2.5تن در هکتار عملکرد
بسیار خوبی بوده اســت .وی تشریح کرد :برنجی که
در کالت کشــت میشــود برنج صدری بلند دم سیاه
اســت که جزو نمونه های بومی ،بــا کیفیت و مرغوب
ایرانیاست.ویافزود:متاسفانهبهدلیلقوانینکلی
کشور در ممنوعیت کاشت برنج ،کاشت آن در کالت
نیز با داشتن ۵رودخانه دایمی ممنوع شده است.
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آیت ا ...علم الهدی درخطبه دوم نماز جمعه تشریح کرد:

تاثیر اولین سفر خارجی رئیسجمهور

بهبودی نیــا -امام جمعه مشــهد تاثیــر اولین
ســفر خارجی رئیس جمهور را تشــریح کرد.به
گزارش «خراسان رضوی» ،آیت ا ...علم الهدی
روز گذشــته در خطبه دوم نماز جمعه مشــهد،
به ســفر اخیــر رئیس جمهــور برای شــرکت در
اجالس شانگهای اشاره کرد و گفت :چند سال
است صحبت الحاق ایران به سازمان شانگهای
مطرح شــده که هم مســائلی در داخل و هم در
خارج داشتیم که این مسئله به وقوع نپیوست،
اگر این اتفــاق میافتاد ،ارتباط و وابســتگی ما
به غرب قطع میشــد و آنان میخواســتند ما را
وابسته نگه دارند تا روی ما فشار بیاورند و جریان
زندگی ما دستخوش مصالح آمریکا وغرب شود
تا جایی که این انقالب و نظام را براندازی کنند
و یک نظام آمریکایی مثل خیلی از کشــورهای
دنیا این جا بگذارند ،از این رو کارشــکنیهایی
میشد از داخل و خارج که این عضویت صورت
نگیــرد .وی اظهــار کــرد:در روزهای گذشــته
رئیس جمهــور به جــای ارتباط مردمــی که هر
هفته داشــتند ،به ســفر خارجی رفتنــد و برای
برخی ســوال پیش آمده که آیا ارتبــاط مردمی
مهم تر است یا سفر خارجی؟ وی افزود :رئیس
جمهور گاهی برای آســایش و ایجــاد فراغت به
سفرخارجیمیرودکهاینجاجایسوالاست
که آیا سفر خارجی مهم تر بود یا ارتباط مردمی؟
اما یک سفر خارجی موثر استکبارستیز و آمریکا
برانــدازی کــه جریــان تحریمهــای خارجی را
برطرف کند به این معناست که اثرش از ارتباط
مردمی بیشتر بوده است .وی تصریح کرد :روز
پنج شنبه رئیسجمهور برحسب دعوت رسمی
دولتتاجیکستانکهریاست سازمانشانگهای
را برعهده دارد به پایتخت این کشور سفر کرد،
ســازمان همکاری شانگهای در ســال 2011
با هــدف مقابله با نفــوذ آمریکا و غرب در شــرق
جهانودرمنطقهخاورمیانهقراردادبینالمللی
همکاری بین چند کشور برقرار کرد و بر حسب

آن سازمان بین المللی شانگهای شکل گرفت،
دولت چین ،روسیه ،قرقیزســتان ،ازبکستان و
تاجیکســتان اعضای اولیه این ســازمان بودند
که بنا شد این کشورها در این سازمان در مسائل
اقتصــادی ،امنیتی و فرهنگی بــا هم همکاری
داشته باشــند ،در ادامه کشــورهای دیگری به
این سازمان پیوستند .امام جمعه مشهد گفت:
دولت ســیزدهم بــا راهبــرد سیاســت خارجی
استکبار ستیزی و غرب زدایی تشکیل شد و این
راهبرد اقتضا می کرد در ایــن موقعیت ،رئیس
جمهور در این اجالس شرکت کند و همچنین
مقدمــات عضویت رســمی در این ســازمان نیز
فراهم شــود و به عده ای غرب گــرا اثبات کنیم
دنیا آمریکا و اروپا نیســت .امروز روزی است که
بعد ازگذشت 43سال از انقالب شکوهمند ،در
دنیا به عنوان یک قدرت رقیب آمریکای جهان
خوار در برابــر دولت هــا و ملت ها مطرح شــده
ایم از این رو رئیس ســازمان شانگهای با این که
ایران هنوز عضو شانگهای نشده با کمال میل از
رئیس جمهور ایــران دعوت میکند دراجالس
شــرکت کند تا این که مقدمــات عضویت ایران
در این سازمان فراهم شــود ،یعنی دنیای شرق
در مقابل دنیای غرب به سراغ ما آمده است و در
مقابل ما خضوع میکنــد .آیت ا ....علم الهدی

اظهارکرد :خــدا هم گاهی اوقــات تصمیم می
گیرد مقدمات پیشــرفت اجتماعــی را برای ما
و مردم ما فراهــم کند چون شــما در درگاه خدا
خیلی ارزش دارید 43،سال است که پای دین،
اســام ،رهبری و والیت ایســتادهاید و مقاومت
میکنید ،این مقاومت برای شما محبوبیتی در
عرصه عبودیت و بندگی خدا ایجاد کرده است
که خدا کمک میکند.
•مانور عظیم بی اعتنایی به آمریکا و
تحریمهای آمریکا و اروپا

وی گفت :ســفر رئیــس جمهور بــرای حضور
در اجالس شــانگهای با دو جریــان مصادف
شــده اســت ،اول جریان برگشــت ناو جنگی
ایــران از ســفر در اقیانوسهــای جهانــی که
این ناو در چند عرصه رزمایش نظامی آمریکا
با کشــورهای دیگر وارد شــد ،قد بر افراشت
و بــدون کوچــک تریــن مشــکلی بــه مملکت
برگشت و دنیا متعجب شد .دنیا به این نتیجه
رسید که مسئله اقتدار نظام ما تنها در کشور
مــا و خاورمیانــه نیســت ،نظــام ما بــه بلوغی
رسیده است که می تواند اقتدار جهانی پیدا
کنــد .وی تصریح کرد :در کنــار این پیروزی،
مانور عظیم بی اعتنایی به آمریکا و تحریمهای

آمریکا و اروپا به عنوان یک مانور عظیم جهانی
به وسیله رئیس جمهور با شرکت در اجالس
شانگهای صورت گرفت ،وقتی کشورهایی که
در این اجالس شرکت کرده اند ،ایران با این
عظمت را میبینند خواهناخواه سرســپرده
میشــوند ،ایران با ظاهری دارای عظمت در
این اجالس ظاهر میشود و امتیاز دوم قضیه
این بــود که شــرکت رئیس جمهور بــه عنوان
اولین ســفر خارجــی و اولین حضــور در یک
ســازمان بینالمللــی ،زمانی صــورت گرفت
که ایران توانســت آمریکا و اروپا را درموضوع
محاصره لبنان به عنوان مرکز مقاومت حزب
ا ...زمین گیر کند و آن ها را شکست دهد.
•تاثیر اولین سفر خارجی رئیس جمهور

امام جمعه مشــهد گفت :کشتی سوخت ایران
که به لبنان رفت ،آمریکا و اروپا دیدند کشوری
که فرانسه فکر میکرد از مستملکاتش است و
آمریکا فکر میکرد با جاسوسان عربستانیاش
بر لبنان مسلط اســت ،فهمیدند اینها در دل
ملت لبنان هیچ جایگاهی ندارند ،آن روزی که
بخواهند این ملــت را به زانــو دربیاورند ،ایران
قوی و مقتدر میآیــد و عرصه جــوالن آنان را از
بین میبرد ،ایران آمد و ایــن مردم را نجات داد
و کار به جایی رســید که روز پنج شنبه اتحادیه
اروپا تحریم لبنان را لغو کرد چون دیدند رئیس
جمهور ایران به سازمان شانگهای رفته و اگر بنا
باشــد بخواهند تحریم را ادامه دهند ،با انتقال
چهار کشتی ســوخت به لبنان و دعوت رئیس
جمهور ایران توســط رئیس سازمان شانگهای
دیگر جایی برای نفوذ آمریکا و اروپا نمی ماند.
ویافزود:بایدتوجهداشتکهیکسفر خارجی
به این قیمت تمام میشود .وقتی قرار شد مردم
و مســئوالن با اخالص در عرصه حاضر شــوند
در هر قدمی که برمی دارند دشمنان اسالم را
شکست می دهند و خدا راه را باز میکند.

اخبار
جامعه

توافق آستان قدس و دانشگاه آزاد
برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان
آستان قدس و دانشگاه آزاد ،بهمنظور تحقق الگوی
ایرانی ـ اسالمی پیشــرفت و ارتقای زیرساختهای
اقتصــاد دانشبنیــان ،تفاهمنامــه همــکاری امضا
کردنــد .بــه گــزارش آســتان نیــوز ،بــر اســاس این
تفاهمنامه که پنجشــنبه  25شهریور با حضور مالک
رحمتی،قائممقامتولیتآستانقدسومحمدمهدی
طهرانچــی ،رئیــس دانشــگاه آزاد بــه امضا رســید،
دو مجموعــه اقداماتــی را در زمینــه «همــکاری در
توسعه نشان طیب»« ،توســعه و تعمیق فعالیتهای
دانشبنیــان در حوزههای زیرســاختی ،فنــاوری و
اطالعات و صنایع خــاق»« ،برگــزاری رویدادهای
مرتبــط بــا محصــوالت و کســبوکارهای طیــب و
دانشبنیان» و همچنین «اســتقرار الگوی ارزیابی و
رتبهبندی طیب در مجموعههای وابسته به دانشگاه
آزاد اسالمی» در دستور کار خواهند داشت.

توزیع ۲۰۰هزاربستهمعیشتی
دررزمایشهمدلینیرویانتظامی
رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی نیــروی انتظامی
با اشــاره به این که ششــمین مرحلــه رزمایش بزرگ
همدلــی مومنانــه در خراســان رضوی برگزار شــد و
 ۲۰۰هزار بسته معیشــتی برای افرادی که به دلیل
شــیوع ویروس کرونا دچار آســیب شــدهاند ،توســط
نیروی انتظامی تهیه شده اســت ،گفت :این حرکت
خداپسندانهتوانستتصویرزیباییازنیرویانتظامی
مقتدر توام با رأفت اســامی بــه نمایش بگــذارد .به
گزارش ایسنا ،حجتاالســام ادیانی اظهار کرد :از
این اقدام خیرخواهانه و عمل حســنه ایــن کارکنان
صمیمانه سپاس گزاری میکنم.

اهدایزمین ۱۰میلیاردییکخیر
بهمدارسنیشابور
شجاعی مهر -خیرنیکاندیشنیشابوریساکنآمریکا،
یک قطعه زمین به ارزش تقریبی  100میلیارد ریال را
بهآموزشوپرورشنیشابوراهداکرد.معاونپشتیبانی،
پژوهش و توســعه منابع آمــوزش و پرورش نیشــابور با
اظهار خرســندی از ایــن حرکت خداپســندانه ،گفت:
این زمین توســط خیــر خوش نــام نیشــابوری ،عباس
علیمردانی ساکن لس آنجلس آمریکا پس از طی شدن
مراحل اداری به آموزش و پرورش نیشابور اهدا شد.

