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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
خبر داد:

سخنگویصنعت
برق استان:

امیدواریم قطعی برق
در پاییز رخ ندهد
فرماندهسپاهبردسکن
اعالم کرد :

پرداخت ۵۶میلیارددرقالب
کشاورزکارتبهکشاورزاناستان

Sun . 19. Sep .2021. No.4787

برگزاری
 ۶۰برنامه فرهنگی و
محرومیتزدایی طی
هفته دفاع مقدس

صفحه۲

معاونسازمانصمت
خبرداد:

احیای ۵۰محدوده
معدنیاستانطی 5ماه
صفحه۱

فرماندارخلیلآباد خبرداد:

تصویب 3میلیارد در
سازمان شهرداریها
برای پروژه های
عمرانی خلیل آباد
صفحه۲

رئیس اداره ترانزیت راهداری
وحملونقلجادهای
خراسانرضویخبرداد:

رفعمشکلمعطلی
کامیون های ایرانی
در گمرک اسالم قلعه
افغانستان

رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری
و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان
رضوی گفــت :بــا رفع مشــکل معطلی
کامیونهــای ایرانی در گمرک اســام
قلعه افغانســتان تمامی ایــن خودروها
که بیش از  ۱۰روز در این گمرک معطل
مانده بودند وارد خاک ایران شدند.
حمید محمدی فاز در گفت وگو با ایرنا
افزود :بیش از  ۳۰۰دســتگاه کامیون
ایرانی در گمرک اسالم قلعه افغانستان
منتظــر ورود به خــاک ایــران بودند که
جمعه گذشته  ۳۰۳دستگاه از ناوگان
باری ایران به کشــور بازگشــتند و باقی
مانده آنها نیز در نوبت ورود به کشور در
زمان معمول و اندک قرار دارند.

رئیسپلیس راه
خراسانرضویخبرداد:

یک شنبه  2۸شهریور  ۱۲ / 1400صفر 1443
 4صفحه/شماره  / 478۷قیمت 600 :تومان

ادامه روند افزایش
تردد در جاده های
استان
صفحه۱

جهاد کشاورزی خراسان رضوی

با اشاره به آمار امسال اعالم کرد:

خسارت1000میلیاردی
حوادث غیرمترقبه
بهکشاورزی استان

مدیرکمیتهامداد
سبزوارخبرداد:

اهدای ۳۸۰تبلت به
دانش آموزان نیازمند
صفحه۲

پیگیری وضعیت پروژه
13ساله شهرستان خوشاب
بعد از  ۲بارکلنگ زنی

پیشرفتالکپشتی
احداثبانددوم
سبزوار-خوشاب

رئیس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی :بعد از سیل 98
دولت کمک بالعوضی به کشاورزان نکرد

مدیرجهادکشاورزیگناباد
با اشارهبهخشکسالی
بیسابقهدر50سالاخیر
تشریحکرد:

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت :میزان خسارت وارد شده ناشی از
حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و سرمازدگی از ابتدای امسال در بخش کشاورزی استان
معادل  ۱۰هزار میلیارد ریال برآورد شده است...
صفحه۳

طرحممنوعیتسفربهاستاندر
دههآخرصفر ،رویمیزستادملی
دبیر ســتاد مقابله و پیشــگیری از کرونای استان
در پاســخ به این ســوال کــه آیــا در دهه آخــر صفر
مسیرهای منتهی به شهر مشهد مسدود میشود؟
گفت :این تصمیم در اختیار ستاد استانی نیست
اما چهارشنبه هفته گذشته پیشنهاد این موضوع
در قالب نامه به ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی ارائه
شده است و منتظر پاسخ این پیشنهاد هستیم.
در نهایــت بعــد از ابالغ ســتاد ملــی کرونــا در پی
ایــن هســتیم کــه بــه خصــوص در شــهر مشــهد
مسدودسازی انجام شود تا شاهد حضور گسترده
و غیرقابل کنترل زائران نباشیم.
به گزارش «خراسان رضوی» ،موسوی روز گذشته
در نشست خبری ستاد استانی مقابله با کرونا در
پاسخ به این سوال که در خصوص کاهش پروازها
چه تصمیمی گرفته شــده اســت؟ نیز اظهار کرد:

این موضوع در قالب همین بســته پیشنهادی که
شــامل کاهش تــردد و ممانعت از ورود به اســتان
اســت ،به کشــور ارائه شــده و موضوعی کــه برای
ما اهمیت دارد ،ممانعت از ورود به مشــهد اســت
که در دهه اول نیــز نتیجه خوبــی را در این زمینه
شاهد بودیم.
اگر ایــن اتفاق بیفتــد امیدواریم شــاهد شــرایط
مناســبتری باشــیم .وی افزود :همچنین قرار بر
این است که فرمانداران از مبدا توضیحات الزم را
به عزاداران به منظور جلوگیری از پیادهروی ایام
پایانی ماه صفر بدهند.
در طرح تهیه شده تدابیری برای زائران دیگری که
از طریق هواپیما و قطار به مشهد عزیمت می کنند
نیز در نظــر گرفته خواهد شــد .تدابیــر مربوط به
کاهش ترددها نیز در بسته پیشنهادی وجود دارد
و دسته روی هیئت های عزاداری در خیابان
همچنان ممنوع است.
موســوی در بخــش دیگــری از ایــن نشســت
گفت :در استان ،سه شهرســتان قرمز داریم
که تعداد آن ها در هفته قبل  ۹شهرستان بود،
 ۱۸شهرســتان نارنجی و  ۱۲شهرستان نیز
زرد است و به این معناســت که از پیک پنجم
عبور کرده ایم.
موســوی درباره تعداد زائران اربعین استان
نیز گفت :کمتر از ســه هزار نفر ثبت نام کرده
اند یا در حال ثبت نام هســتند و فقط افرادی
مــی توانند بــه ایــن ســفر برونــد کــه دو دوز
واکسن زده باشند و تست پی سی آر را انجام
دهند.
وی در ادامه به تســریع روند واکسیناســیون
در اســتان اشــاره کرد و گفت :در استان سه
میلیون تزریق واکسن داشته ایم و هم اکنون
 ۸۰هزار دوز واکســن در روز تزریق می شود
که ایــن عدد در آینــده نزدیک بــه  ۱۰۰هزار
دوز می رسد.
رئیس کمیته علمی ستاد کرونای استان نیز
در پاســخ به این ســوال که آیا ویروس المبدا
در استان مشاهده شده اســت؟ گفت :هنوز
این نوع ویــروس در اســتان ما و کشــور دیده
نشده است.
شبستری در پاســخ به این ســوال که استان
خراسان رضوی در بین استان های کشور از
نظر کنترل بیماری در چه رده ای قرار دارد؟
گفت :مــا در بین اســتانهای کشــور در رده
ششم هستیم.
•در حاشیه

نشست خبری ستاد اســتانی مقابله با کرونا
روز گذشته پس از چند هفته باالخره برگزار و
با حدود یک ساعت تاخیر آغاز شد.
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درمراسمنکوداشتیاردیرینرهبرمعظمانقالبمطرحشد

مرحومشمقدری،روشنگرمسیرانقالب
درآستانهنخستینسالگرددرگذشتیاردیرین
رهبرمعظمانقالب،مرحومحاجعلیشمقدری،
مراســم نکوداشــتی به پاس مجاهدتهای وی
در ترویج معارف و ارزشهای انقالب اسالمی و
همچنینخدماتاوبهمحرومانومستضعفان،
با مشــارکت دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبر معظم
انقــاب در مشــهد و معاونــت تبلیغات آســتان
قــدس ،در حرم مطهــر رضــوی برگزار شــد .به
گزارش «خراســان رضوی» ،نماینده ولی فقیه
در اســتان در این مراســم گفت :برخی افراد در
رهگذر زندگی ما وجــود دارند که یــاد آن ها یاد
تاریخ و بیان سرگذشــت نیســت بلکه یاد آن ها
آموزش یــک جریــان و تعلیم واقعیتی اســت که
مســیر حقیقت را در آینــده برای ما روشــن می
کند،مرحومشمقدریعالوهبرفضائلوبرکات
شــخصی که دارا بــود و بــا وجود همه خیــرات و
مبراتدرزمینهمحرومیتزدایی،نمادجریانی
بودکهمسیرحرکت درانقالبمقدساسالمی
را هم بــه عنــوان یک تکلیــف و هم یــک حرکت
راهبردی روشــن می کرد .آیــت ا ...علم الهدی
افزود :روزی کــه فضای تیره نظام طاغوتی تمام
اصول زندگانی مردم ما را فرا گرفته بود ،ارزش
هایاجتماعیبافرهنگاشرافیطاغوتیهدف
گذاری می شــد ،افرادی درقالب یک جریان در
خط مبارزه با ســتم به همه لذایذ پشــت پا زدند
که مرحوم شمقدری از جمله این افراد بود .وی
تصریح کرد :مشــکل امروز مــا در عرصه تعلیم و
تربیتنسبتبهنسلهایسوموچهارمانقالب،
شناخت نداشتن این نسل از انقالب است .اگر
بنا باشد بستر انقالب را نشناســیم نمی توانیم
اصالت انقالب را کامال بفهمیم و برای شناخت
دقیقانقالببایدبهمبارزاتومجاهداتمردان
بزرگیمانندمرحومشمقدریتوجه وشخصیت
ایشانرابرایایننسلتشریحکنیم.امامجمعه
مشــهد گفت :اگر به عرصه زندگی این مرد پای
کار توجــه کنیم به خوبــی می توانیم بســتر این

انقالب را تشــخیص دهیــم و پیشــنهاد من این
است که عزیزان ما در دفتر حفظ و نشر آثار مقام
معظم رهبری سعی کنند با استخدام ابزار هنر
به تشریح زندگی این مرد بپردازندکه در دوران
جوانی اش پشت سر یک روحانی بیدار مجاهد
راهافتادومسیرانقالبرادرخطامام(ره)تاآخر
عمر ادامه دادو همچنین شرح زندگی ایشان را
دریککتاببنگارند.آیتا....علمالهدیافزود:
نسلامروزدریکپرتگاهخطرقرارگرفتهاستکه
اگرمابهآننرسیمجریانهایغربزدهشیطانی
ایننسلرامیبرندوازماوانقالبجدامیکنند،
ما امروز در کتابهای درســی دانش آموزان در
آموزش و پرورش در دوره دبســتان ودبیرستان
مبحثیباعنوانطاغوتشناسیرامشاهدهنمی
کنیم.ویتصریحکرد:امروزایرانشناسینقطه
بعدازاسالمشناسیاست،نمیخواهیمبگوییم
شــناخت ایران ۳۰۰۰سال پیش و هخامنشی
بیفایدهاستاماضروریترازاینمعلوماتبرای
یک فرزند به وجود آمده در بستر جامعه انقالب،
انقالب شناســی ،طاغوت شناســی و اســتکبار
شناسیاست،متاسفانهدراینموقعیتودراین
زمینه ،آموزش و پرورش ما از انحرافی برخوردار
است.اگراینوضعادامهیابددچارگسستنسل
میشویمواگرایناتفاقبیفتدانقالبقابلتداوم
نیست .وی گفت :اگر کسی میخواهد حرکت
عظیم انقالبی انجام دهد بایــد فکری کند تا آن
چه را در شخصیت مرحوم شمقدری در عرصه
زندگــی اش دیده ایم برای نســل امروز تشــریح
کنیم،ماچقدرتوانستهایماینمسائلرابهنسل
های امروز منتقل کنیم و این نسل به نسل آینده
منتقلکند؟اگرمانتوانیمایناتصالبیننسلی
راایجادکنیمافرادیکهدرانقالبسابقهداشته
اند تمام می شــوند و وقتی این افراد تمام شدند
انقــاب تمــام میشــود .وی افزود :موسســات
فرهنگی فعال نیز در کنار آموزش و پرورش باید
برای اینموضوعتالشکنند.

سخنگویصنعتبرقاستان:

امیدواریم قطعی برق در پاییز رخ ندهد

ســخنگوی صنعت بــرق اســتان بــا بیان ایــن که
برنامههــای مدیریــت مصــرف و انتشــار جــداول
قطعیهای احتمالی برق تا پایان شهریور همچنان
برقرار اســت ،اظهار کرد :امیدواریــم قطعی برق
در پاییــز رخ ندهد ،این مســئله که آیــا قطعی برق
خواهیم داشــت یا خیر ،توســط وزارت نیرو اعالم
خواهد شد .حشــمتی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :احتمال قطعی بــرق در هفته جاری بســیار

کم اســت .اگرچه دمای هوا در هفته آخر شهریور
افزایشی نیست ولی با وجود این ،گرمای هوا هنوز
ادامه دارد .وی افزود :برنام ههای مدیریت مصرف
و انتشار جداول قطعیهای احتمالی برق تا پایان
شــهریور همچنان برقرار اســت و بعــد از آن برای
مهر برنامه توســط وزارت نیرو اعالم خواهد شــد.
حشــمتی تصریح کرد :میزان قطعی برق بستگی
به وضعیت تولید و مصرف دارد.

سیر تا پیاز
روزگارسخت
دامداران
صفحه۲

رئیسپلیسراهخراسانرضوی
خبرداد:

ادامه روند افزایش تردد
در جاده های استان
رئیس پلیس راه خراســان رضوی با بیان
ایــن که درخواســت ســفر افزایــش یافته
است،گفت:روندافزایشیتردددرورودی
و خروجیهای این استان همچنان ادامه
دارد .سرهنگ میشمست در گفت و گو
با ایرنــا افــزود :طی هفته گذشــته میزان
تــردد در ورودی و خروجیهای اســتان و
همچنین ورودی و خروجیهای مشــهد
حــدود  ۲۰درصــد افزایــش یافــت .وی
تصریح کرد :با وجود لغو طرح ممنوعیت
ســفر به اســتان ،طــرح محدودیــت ورود
بــه شــهرهای کرونایــی ادامــه دارد امــا
درخواستسفرافزایشیافت هاست.

معاونسازمانصمتخبرداد:

احیای ۵۰محدوده معدنی
استان طی 5ماه

معاونامورمعادنوصنایعمعدنیسازمان
صمت استان ،گفت :طی پنج ماه ابتدای
امسال ۵۰محدودهمعدنیدراستاناحیا
شده و احیای معادن نسبت به مدت زمان
مشابه ســال گذشــته ۱۵درصد افزایش
داشته است .توکلی در گفتوگو با ایسنا
افزود :تا پایان سال گذشته  ۴۹۶معدن
دراستانفعالبودهاست.

توزیع هزار بسته لوازم
تحریر بین دانش آموزان
محروم خلیل آباد
حســین نوری  /توسط ســپاه پاسداران
ناحیه خلیل آباد با همکاری و مشــارکت
حوزههایبسیجوخیرانوپیگیریبسیج
اصنــاف وســازندگی خلیــل آبــاد ،تعداد
هزار بســته اقالم لوازم تحریر تهیه و بین
دانشآموزاننیازمندتوزیعشد.سرهنگ
فتوحی ،فرمانده سپاه ناحیه خلیل آباد با
بیاناینکههزینهاقالمتهیهشدهبیشاز
یکمیلیاردریالاست،افزود:سپاهناحیه
شهرستان و پایگاه های بســیج در شهر و
روستاها آمادهدریافتکمکهایمردمی
برایتهیهبستههایلوازمتحریراست.

