از میان خبرها

اخبار

گوناگون

با حضور وزیر ارشاد انجام شد

رونمایی از کتاب «مدیریت میدان
و هنر فرماندهی» در مشهد
طــی مراســمی بــا حضــور وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،کتاب «مدیریت میدان و هنر فرماندهی»
در مشــهد رونمایی شــد .دکتــر اســماعیلی ،وزیر
ارشــاد ،در این مراســم با اشــاره به طمع دشمنان
برای عقب راندن کشور در حوزه های گوناگون طی
سال های اخیر تصریح کرد :در مدت کوتاه روی کار
آمدن دولت ،در بخش های مختلف رشد و پیشرفت
داشته ایم .وی رای مردم به دولت سیزدهم را نشانه
ای از امیــدواری مردم بــه حل مشــکالت از درون
دانســت و گفت :مردم به گفتمانــی رای دادند که
برخاسته از شــعارهای اصیل انقالب اسالمی بود
و از استکبارســتیزی خجالــت نمــی کشــد و از راه
امام (ره) و شــهدا ســخن می گوید .وزیــر فرهنگ
و ارشــاد اســامی ادامه داد :طی هفته های اخیر
شــاهد بودیــم کــه رشــد واکسیناســیون افزایش
قابل توجهی داشت و توانســتیم به عضویت پیمان
شــانگهای درآییم ،بدون ایــن که مجبور بــه کوتاه
آمدن از اصول و ارزش های خود باشیم .در بخش
دیگری از این نشســت ،معاون وزیر اطالعات نیز با
اشاره به آیاتی از قرآن کریم ،رمز پیروزی ملت ها را
استقامت در راه حق معرفی کرد و گفت :کشوری
که در این مسیر حرکت می کند ،با موانع و دشمن
مواجه خواهد شــد امــا در نهایت پیروز اســت .این
مقام ارشد امنیتی کشور با اشاره به تحوالت منطقه
اظهار کــرد :این روزها شــاهدیم آمریــکا مجبور به
ترک افغانستان شد زیرا هر چه بیشتر در این کشور
تالش کرد ،بیشــتر در باتالق فرو رفت .وی با بیان
این که آمریکا مجبــور به ترک ســنگرهای خود در
منطقه شــده اســت ،افزود :ما به دنبال خاورمیانه
عاری از آمریکا هستیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی
استان خبر داد:

افزایش تا  50درصدی ورود
غیرمجاز از مرزهای شرق استان

مدیرکل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجی خراســان
رضــوی گفــت :ورود غیرمجاز متجــاوزان مــرزی به
خاک ایــران از طریــق مرزهای شــرق اســتان در پی
تســلط طالبان در افغانستان نســبت به پیش از آن تا
 ۵۰درصد افزایش یافته اســت .هاشــمی در گفت و
گو با ایرنا افزود :روزانه  ۵۰۰تا  ۸۰۰متجاوز مرزی از
افغانستان وارد خراسان رضوی میشوند .وی ادامه
داد :این افراد پــس از ورود غیرمجاز به ایران توســط
مرزبانان جمهوری اســامی بازداشــت و پس از طی
مراحل قانونی از طریق گذرگاه رســمی دوغارون به
افغانســتان بازگردانده میشــوند .وی گفت :شــمار
متجــاوزان مرزی که از گــذرگاه رســمی دوغارون به
افغانســتان برگردانــده میشــوند ،بیشــتر از تعــداد
ورودهــای غیرمجاز بــه خراســان رضوی اســت زیرا
متجاوزان بازداشت شده در دیگر استان های مرزی
ایران هم به این استان اعزام و از طریق همین گذرگاه
به افغانستان بازگردانده میشوند.
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آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد:

فرهنگ جهاد در همه عرصه ها حاکم باشد

روایت امام جمعه مشهد از پاسخ منفی رئیس جمهور به درخواست ارتباط تلفنی بن سلمان
امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه فرهنگ جهاد باید در همه
عرصههای جامعه ما باقی و حاکم باشد ،گفت :آن روز (دوران
دفاع مقدس) جهــاد در عرصه نظامــی بود و امــروز در عرصه
اقتصادی اســت ،از آن روز که رزمندگان مــا مجاهده کردند و
ایستادند ،آمریکا روز به روز با شکست و افتضاح روبه رو شد تا
امروز که ذلیلترین کشــورها در جهان شده است .به گزارش
 ،Alamolhoda.comآیــتا ...علمالهــدی در خطبــه دوم
نمازجمعه مشهد که روز گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار
شــد ،با تأکید بر اینکه ســالگرد دفاع مقدس ،تجدید خاطره
نیست ،اظهارکرد :اینطور نیســت که بخواهیم خاطرهای را
تجدید کنیم ،خاطره خوبی نیســت که بخواهیــم آن را تجدید
کنیم ،مسئله ســالگرد دفاع و بزرگداشت هفته دفاع مقدس،
تجدید حیات یک فرهنگ است؛ هشت سال دفاع مقدس برای
ما مولد یک فرهنــگ انقالبی بود که تداوم  43ســاله انقالب
ما ،مرهــون این فرهنگ اســت و ما در حقیقــت بهعنوان دفاع
مقدس ،میخواهیم این فرهنگ را تجدید کنیم .وی با اشاره
به اینکه اگر آن فرهنگ در جامعه ما تثبیت شــود ،نسلهایی
که آن روزها را درک نکردند و به انقالب تعلق دارند ،به نســل
گذشته متصل میشوند ،گفت :انقالب ما در جامعه در تداوم
نســل ادامه پیــدا میکند زیرا مســئله تــداوم انقــاب در گرو
اتصال نسل است ،اگر نسل های سوم و چهارم ما به نسل های
اول و دوم متصل شــد ،انقالب ادامه پیدا میکند و راه اتصال
این نســل ،تثبیت و تکمیل فرهنگ هشت ســال دفاع مقدس
در جامعه اســت .امام جمعه مشــهد بــا بیان اینکه به مســئله
اخالص بــرای خــدا در موضوع ادامــه فرهنگ دفــاع مقدس
باید توجه کنیــم ،اظهار کــرد :در این هشــت ســال که جنگ
تحمیلی ادامه داشت ،افراد ممکن بود با انگیزههای مختلف
به جبهه میرفتند ،همه در انگیزه یکجور نبودند ،هرکسی با
سلسله انگیزههای سیاســی ،اجتماعی و خانوادگی به جبهه
میرفت اما شــب عملیات در مقابــل باران آتــش و منورها که
قــرار میگرفتند ،از آن جــا دیگر اخالص بود و خدا؛ چاشــنی

ما مجاهده کردند و ایســتادند ،آمریکا روز به روز با شکســت و
افتضاح روبه رو شــد تا امروز که ذلیلترین کشــورها در جهان
شده است.
•ذلت ادامهدار آمریکا در مقابل فرهنگ دفاع مقدس

اخالص در شهادت همه شهدای دوران دفاع مقدس ما وجود
داشت ولو اینکه ابتدا با انگیزه خاصی وارد جبهه شده باشند
اما وقتی شــب عملیــات میشــد و بــاران آتــش را میدیدند،
مردانه روی میــدان مین میرفتند و از یک پیکــر ،فقط دو قلم
استخوان باقی میماند ،همسنگرانشــان این را با چشم خود
میدیدنــد و بازهم جلو میرفتنــد ،آن جا اخــاص برای خدا
و باورمنــدی به معاد بود کــه عرصه دفاع را پیــش میبرد .وی
افزود :امــداد غیبی پروردگار نیز به دلیــل همین اخالص بود
اما آنی که در روزهای نخست جنگ تحمیلی این امداد غیبی
خدا را میدید و به مردم متذکر میشــد ،امــام بزرگوار ما بود.
امام جمعه مشهد گفت :برادران و خواهران جوان ،نسلهایی
کــه آن روز را درک نکردید و ندیدیــد ،با افرادی کــه آن روز را
درک کردند و رزمندگانی که در جبهه بودنــد و باقی ماندند،
با اینها صحبت کنید تا برای شــما بگویند چه بود و چه شــد و
امداد غیبی پروردگار چه بود ،این امداد غیبی پروردگار ساده
نیســت ،این امدادها در برابر آن اخالص شــهدا و رزمندگانی
بود که با انگیزههای مختلف به جبهه میآمدند ،شب عملیات
فقط خدا را میشناختند و خدا و معاد را باور کرده بودند .وی با
تأکید بر اینکه فرهنگ جهاد باید در همه عرصههای جامعه ما
باقی و حاکم باشد ،متذکر شد :آن روز جهاد در عرصه نظامی
بود و امروز در عرصه اقتصادی اســت؛ از آن روز که رزمندگان

مراسم عطرافشانی مزار شهدای استان برگزار شد

همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس ،مراســم
عطرافشانی مزار شهدای استان برگزار شد.
حامدزاده،معاونفرهنگیبنیادشهیداستان
در حاشــیه این مراســم در گلزار بهشــت رضا
(ع) مشــهد به ایرنا گفت :این مراســم مردمی
در مشهد به صورت همزمان در گلزار شهدای
بهشترضا(ع)،خواجهربیع،بهشترضوان،
حرم مطهر رضــوی و یادمان شــهدای گمنام
کوهســنگی برگزار شــد .ســردار افراسیابی
معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) نیز
درآیینغبارروبیمزارشهدادرسخنانیگفت:
هر جا در مسیر خدا و در کنار ائمه معصومین و

نایب امام زمان (عج) بودیم بر مشکالت فائق
آمده ایم.همچنین در مراســم دیگری نیز۱۰
نفــر از خانوادههای معظم شــهدا ،جانبازان و
آزادگان یگان هــای تابعه قــرارگاه منطقهای
نیروی زمینی ارتش در شــمال شــرق کشــور
تجلیل شــدند .به گزارش ایرنا ،امیر ســرتیپ
رضا آذریان فرمانده ارشــد قرارگاه منطقهای
نیروی زمینی ارتش در شمال شرق کشور در
اینمراسمگفت:شرایطبسیارخوبجمهوری
اســامی ایران از نظــر نظامــی از برکت خون
شــهیدان و ایثارگران اســت و امنیت امروز را
مدیونشهدایگرانقدرکشورهستیم.

آیــت ا ...علــم الهدی به ســخنرانی رئیــس جمهــور در اجالس
ســازمان ملل اشــاره کرد و گفت :جمله رئیس جمهــور محترم
در ســخنرانی وبیناری ســازمان ملل که در تبیین ذلــت آمریکا
فرمودند «از کاپیتــال تا کابل ،ذلت و خســران آمریــکا را مقابل
چشــم جهانیان به نمایــش درآورده اســت» را همه رســانههای
خارجی حتــی آمریکایی نوشــتند و بهعنوان یــک جمله بر حق
تحلیل کردند ،صاحب قلمان رسانههای آمریکایی این را تحلیل
کردند که «حرف درســتی اســت ».وی تصریح کرد :بــرادران و
خواهران جوانی که هشت ســال دفاع مقدس را درک نکردید،
خدا و قدرت خدا را باور کنید و در مقابل دشمن خدا مرد و مردانه
مقاومت کنید ،بایستید و هراسی از دشمن خدا نداشته باشید،
امداد خدا که بیاید ،دشمن به ذلت و حقارت تدریجی و لحظه به
لحظه مبتال خواهد شد که آن به آنَش برای او درد داشته باشد.
آیــتا ...علمالهدی اظهــار کرد :خیــال میکنیم مســئله نزول
عذاب خدا مال قوم عاد و ثمود بود و تمام شــد ،عذابی که امروز
خدا بر جنایتکاران وارد میکند سختتر است ،عذاب آنان یک
توفان و باد و ســیل بود و تمام میشــد اما عذاب امروز آمریکای
مســتکبر ،جنایتکاران و همه مزدورانش این است که آن به آن،
ذلیل بشوند .وی به ذلت مزدوران آمریکا در منطقه اشاره و بیان
کرد :رئیس جمهور گفت نخست وزیر عراق که آمد این جا ،به من
گفت «بنسلمان پشت خط اســت و میخواهد برنامه ارتباطی
برقرار کند» ،گفتم نمیشود ،نتیجه مزدوری آمریکا این است که
به این ذلت میافتد؛ عذابی که خداوند بر آنان وارد کرد ،بزرگتر
از قوم عاد و ثمود است ،این رنجش و ذلت زجرش بیشتر از عذابی
است که بر آنان وارد میشــود ،ما خدا را هم در امداد غیبیاش
مشاهده کنیم و هم باور کنیم خدایی و قدرت این خدا را.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

بیابان زدایی در  ۱۵هزار هکتار از اراضی استان اجرا می شود
صفری-مدیرکل منابع طبیعی استان گفت:
امســال عملیــات بیابــان زدایــی در  ۱۵هزار
هکتار از اراضی خراسان رضوی انجام خواهد
شــد که از این میزان  ۲۷۰۰هکتــار در گناباد
با اعتبــار  1.6میلیــارد تومان صــورت خواهد
گرفت .فنودی افزود ۳۰۰ :میلیارد ریال طی

امسال برای اجرای طرح های بیابان زدایی در
این اســتان اختصاص یافت کــه  ۲۵۰میلیارد
ریال آن از اعتبــارات ملــی و  ۵۰میلیارد ریال
استانی اســت.وی افزود :بر این اساس میزان
اعتبارات بیابان زدایی اســتان طی امسال در
مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.

اخبار
گوناگون

معاون وزیر کشور در مشهد خبر داد:

آغاز خروج 1800واحد تولیدی
کشور از تملک بانک ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای
وزارتکشورگفت:درراستایاجرایمصوباتامسال
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید ،خروج هزار و۸۰۰
واحد تولیدی کشــور از تملک بانک هــا و بازگرداندن
دست کم  ۵۰درصد آن ها به عرصه تولید آغاز شد .به
گزارشایرنا،بابکدینپرستدرسفربهمشهدوبازدید
از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی توس افزود :این
مهم با همراهی بانــک مرکزی و ابالغ دســتورالعمل
واگذاری امــوال مازاد شــبکه بانکی و دســتورالعمل
شــورای پــول و اعتبار انجــام می شــود تا از بــه تملک
درآوردنواحدهایتولیدیتوسطبانکهاجلوگیری
شود.دینپرستهمچنینبهایرناگفت:مصوبههیئت
وزیران در تیرماه  ۱۳۹۸مبنی بر صدور مجوز اقامت
پنجســاله بــرای خارجیهــا در ازای ســرمایهگذاری
یــا ســپردهگذاری بلندمــدت  ۲۵۰هــزار دالری،
موفقیتآمیز نبود و از آن استقبال نشد .وی افزود :به
دلیلباالبودنرقمسرمایهگذاری،حتییکتقاضادر
این چارچوب نداشتیم ،از این رو اصالحات الزم برای
کاهشرقمسرمایهگذاریوافزایشمیزانسودسپرده
گذاری و رفع اشکاالت در فرایند اجرای مصوبه مزبور
احصا شد و به زودی نامه آن تهیه می شود و به امضای
وزیر کشور می رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی
سران قوا ارسال و در آن جا تعیین تکلیف شود .معاون
وزیر کشــور در پاسخ به ســوالی مبنی بر رویکرد ایران
در قبال ادامه تعامالت اقتصادی با افغانستان گفت:
مشکلی در ادامه فعالیت های اقتصادی با افغانستان
وجودندارد.ویهمچنیندرنشستبررسیمشکالت
تجار و فعاالن اقتصادی افغانســتانی در مشهد اظهار
کــرد :از ۴۰بازارچه مرزی مشــترک در ۹اســتان که
در مرز هفت کشور همسایه وجود دارد ،بازارچه های
سه استان تعطیل است ،بازارچه های مشترک شش
اســتان فعال اســت ،از این  ۴۰بازارچــه  ۲۰بازارچه
فعال است ،از  ۲۰بازارچه ای که غیرفعال است۱۴ ،
مورد بــه دلیل همکاری نکردن کشــور مقابل اســت.
وی همچنین در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید اســتان که با حضــور اســتاندار و مدیران
استانیبرگزارشد،حضوریافتوبهبررسیمشکالت
 11واحد صنعتی اســتان پرداخــت .معــاون وزیر در
نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
استان نیز اظهارکرد :در نشســتی که با فعاالن و تجار
افغانستانیدراستانداریخراسانرضویبرگزارشد،
 ۳۰مشکل در حوزه مرز ســه استان خراسان رضوی،
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با افغانستان
احصا شد که بخشــی از آن مربوط به مرز دوغارون بود
و هم اکنون نیز هــزار و ۷۰۰دســتگاه کامیون در مرز
دوغارونمتوقفهستند.معاونوزیرکشورازاستاندار
خواست هر یک از مشکالت موجود در مرز دوغارون را
کهرفعآندرسطحملیقابلانجاماست،بهسرعتبه
وزارتکشوراعالمکند.

