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آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم
نماز جمعه تشریح کرد:

تولیت آستان قدس
رضوی:

تشکلهای مردمی در خط مقدم
خدمت رسانی ایام کرونا بودند
معاوناستاندار
خراسانرضویمطرحکرد:

لزوم راهبرد جدید
برای افزایش
همکاریهای ایران
و افغانستان

صفحه۲

اهدایزمین۱۰میلیاردی
یک خیر به مدارس
نیشابور

تاثیراولینسفرخارجی
رئیسجمهور

Sat . 18. Sep .2021. No.4786

هوای استان خنک تر
میشود
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معاون استاندار با اشاره به پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هشدار داد:

صفحه۱

ترکفعلبانکها ودستگاهها زیرذرهبین

مدیرجهادکشاورزیکالت
خبرداد:

کاهش40درصدی
سطحزیرکشتبرنج
در کالت

صفحه۱

صفحه۲

مدیرکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی :

صفحه۲

بخشزیادیاز
کالسهایمدارس
غیرحضوری خواهد
بود

خسارت یک میلیاردی
آتش سوزی به کارخانه
پنبهکاشمر
صفحه۱۱

حذف شرط سنی برای
تزریق واکسن کرونا
در سرخس
صفحه۲

ازکروناوحاشیهشهرتاطرحمثلث
اقتصادی،طالبانوانتقالآب
درگفتوگوبانمایندهعالیدولت
در خراسان رضوی


صفحه۱۲

آیتا...علمالهدیدرخطبهدوم نمازجمعه تشریحکرد:

تاثیر اولین سفر خارجی رئیس جمهور

بین المللی شــانگهای شــکل گرفت ،دولت
چیــن ،روســیه ،قرقیزســتان ،ازبکســتان و
تاجیکستان اعضای اولیه این سازمان بودند
که بنا شــد این کشــورها در این ســازمان در
مســائل اقتصادی ،امنیتی و فرهنگی با هم
همکاری داشته باشند ،در ادامه کشورهای
دیگری به این سازمان پیوستند .امام جمعه
مشــهد گفــت :دولــت ســیزدهم بــا راهبرد
سیاســت خارجی اســتکبار ســتیزی و غرب
زدایی تشــکیل شــد و این راهبرد اقتضا می
کرد در ایــن موقعیت ،رئیس جمهــور در این
اجالس شــرکت کنــد و همچنیــن مقدمات
عضویت رسمی در این ســازمان فراهم شود
و به عده ای غرب گرا اثبات کنیم دنیا آمریکا
و اروپــا نیســت .امــروز روزی اســت کــه بعد
ازگذشــت  43ســال از انقالب شــکوهمند،
در دنیا به عنوان یک قــدرت رقیب آمریکای
جهان خوار در برابر دولت ها و ملت ها مطرح
شــده ایم از این رو رئیس ســازمان شانگهای
با این که ایران هنوز عضو شــانگهای نشــده
با کمال میــل از رئیس جمهور ایــران دعوت
میکنــد دراجــاس شــرکت کند تــا این که
مقدمات عضویت ایران در این سازمان فراهم
شود ،یعنی دنیای شرق در مقابل دنیای غرب
به ســراغ ما آمده اســت و در مقابل ما خضوع
میکند .وی گفت :سفر رئیس جمهور برای
حضــور در اجــاس شــانگهای بــا دو جریان
مصادف شــده اســت ،اول جریان برگشــت
نــاو جنگــی ایــران از ســفر در اقیانوسهای
جهانی کــه این نــاو در چند عرصــه رزمایش
نظامی آمریکا با کشــورهای دیگر وارد شــد،
قد بر افراشــت و بدون کوچک ترین مشکلی
به مملکت برگشــت و دنیا متعجب شد .دنیا
به این نتیجه رســید که مســئله اقتــدار نظام
ما تنها در کشور ما و خاورمیانه نیست ،نظام
ما به بلوغی رسیده است که می تواند اقتدار
جهانی پیدا کند.

هوایاستان خنکترمیشود
کارشناسپیشبینیهواشناسیاستانگفت:
از شنبه  ۲۷شهریور روند کاهشــی دمای هوا
در مشــهد و دیگر نقاط خراســان رضــوی آغاز
می شود و اســتان حال و هوای پاییزی به خود
خواهد گرفــت .فاروقــی در گفت و گو بــا ایرنا
افزود :به طور میانگین از شنبه تا پایان شهریور

خسارت 28.5

 180دقیقه
با استاندار

صفحه۲

بهبودی نیا -امام جمعه مشهد گفت :چند
ســال اســت صحبت الحاق ایران به سازمان
شــانگهای مطرح شــده کــه هم مســائلی در
داخل و هم در خارج داشــتیم که این مسئله
به وقوع نپیوســت ،اگر این اتفــاق میافتاد،
ارتباط و وابســتگی ما به غرب قطع میشــد
و آنان میخواســتند ما را وابســته نگه دارند
تا روی مــا فشــار بیاورند و جریــان زندگی ما
دستخوش مصالح آمریکا وغرب شود تا جایی
که این انقالب و نظام را براندازی کنند و یک
نظام آمریکایی مثل خیلی از کشورهای دنیا
این جا بگذارنــد ،از این رو کارشــکنیهایی
میشــد از داخــل و خارج کــه ایــن عضویت
صورت نگیرد .به گزارش «خراسان رضوی»،
آیت ا ...علم الهدی روز گذشته در خطبه دوم
نماز جمعه مشهد ،به سفر اخیر رئیس جمهور
برای شرکت در اجالس شانگهای اشاره کرد
و گفت :در روزهای گذشته رئیس جمهور به
جای ارتباط مردمی که هر هفته داشتند ،به
سفر خارجی رفتند و برای برخی سوال پیش
آمده که آیا ارتباط مردمی مهم تر است یا سفر
خارجی؟ وی افــزود :رئیس جمهــور گاهی
برای آسایش و ایجاد فراغت به سفر خارجی
میرود که این جا جای سوال است که آیا سفر
خارجی مهم تر بود یا ارتباط مردمی؟ اما یک
ســفر خارجی موثــر استکبارســتیز و آمریکا
برانــدازی کــه جریــان تحریمهــای خارجی
را برطرف کند به این معناســت کــه اثرش از
ارتباط مردمی بیشتر بوده است .وی تصریح
کرد :روز پنج شــنبه رئیسجمهور برحســب
دعوت رسمی دولت تاجیکستان که ریاست
سازمان شانگهای را برعهده دارد به پایتخت
این کشــور ســفر کــرد ،ســازمان همــکاری
شانگهای در ســال  2011با هدف مقابله با
نفوذ آمریکا و غرب در شرق جهان و در منطقه
خاورمیانه قرارداد بین المللی همکاری بین
چند کشور برقرار کرد و بر حسب آن سازمان

فرماندارقوچانخبرداد:

عکس :میثم دهقانی

فوت یک نفر بر اثر
انفجار گاز در روستای
شیرتپه

محمدصادقمعتمدیان
در گفت و گو با خراسان به مطالبات
و مسائل استان پاسخ داد

در مناطق شــرق ،جنوب شــرق و مرکز استان
دمای هــوا بین یــک تا 3درجــه ســانتی گراد
کاهشمییابد کــه ایــن روند کاهشــی ادامه
خواهد داشت .وی تصریح کرد :حداکثر دمای
هوای مشهد شنبه به۳۳درجه و روز یک شنبه
به ۳۱درجه کاهش مییابد.

۲

معاوناستانداربااشارهبهپیگیری ستادتسهیلورفعموانعتولیدهشدارداد:

ترک فعل بانک ها و دستگاه ها زیر ذره بین
بهبودینیا/معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریگفت:
کمیته پیگیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ،تمامی
مصوبات این ســتاد را پیگیری می کنــد و طی روزهــای آینده
عملکرد تعدادی از بانک ها و دستگاه ها را که کمترین اجرای
مصوبات این ستاد را داشته اند درقالب رسیدگی به ترک فعل
هابررسیمیکندودرصورتاثباتترکفعلبهدستگاههای
رسیدگیکنندهمعرفیمیشوند.اشرفی اظهارکرد:دستگاه
های مختلف حداکثر تا یک ماه پس از مصوبه ســتاد تســهیل و
رفع موانع تولید باید این مصوبات را اجرایی کنند اما برخی از
دســتگاه ها و بانک ها بنا به هر دلیل مصوبات ستاد تسهیل را

اجرایی نکرده اند ،به همین دلیل در روزهای آینده جلســه ای
درقالبستادتسهیلتشکیلمیشودودراینجلسهباحضور
نهادهایرسیدگیکنندهاستان،بهعللانجامندادنمصوبات
رسیدگی می شود ،همچنین نام دستگاه هایی راکه کمترین
اجرای مصوبه را داشته اند اطالع رسانی می کنیم .وی افزود:
ستاد تســهیل و مرکز خدمات سرمایه گذاری ،شــبانه روزی با
هدف سرعت بخشی به حل مشــکالت حوزه تولید راه اندازی
شده است ،پس از تماس تولیدکنندگانی که با مشکالتی روبه
رو هستند  ،این مشکالت به سرعت به اطالع مراجع رسیدگی
کنندهدرهربخشمیرسدودرمسیرحلمشکلقرارمیگیرد.

میلیاردی زلزله به
کشاورزی وآب
شرب روستایی
صفحه۱۱

تولیتآستانقدسرضوی:

تشکلهای مردمی در خط مقدم خدمت رسانی
ایام کرونا بودند
تولیت آستان قدس رضوی گفت :تشکلهای مردمی در عرصه مقابله با کرونا در خط
مقدمخدمترسانیبهمردمبودند.بهگزارشآستاننیوز،حجتاالسالموالمسلمین
مروی در دیدار مسئوالن تشــکلهای مردمی و جهادی فعال در عرصه مقابله با کرونا
اظهارکرد:علمایبزرگتاریخاسالمهیچگاهازحضوردرمیانمردمورسیدگیبهامور
نیازمندانغافلنبودند،امروزنیزطالبوروحانیتبایددرعرصههایمختلفخدمات
اجتماعی حضور داشته باشند که این گونه نیز هست ،در موضوع کرونا و در دورانی که
هیچ کس حاضر نمیشد فوت شدگان کرونایی را غسل دهد ،این طالب بودند که در
اقدامیجهادی،غسلونمازامواتکروناییرابرعهدهگرفتندکهدشوارترینکاربود.

