از میان خبرها
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مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

ثبت 31آیین عاشورایی در استان

مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان از ثبــت  31آیین
عاشورایی در استان خبرداد و گفت :تعدادی از آیین
ها در حوزه شهرستان های بردسکن  ،کاشمر و خلیل
آباد است .موسوی از افزایش  50درصدی اعتبارات
عمرانی این اداره کل نسبت به سال گذشته خبرداد
و گفــت :امســال بــرای اولین بــار از محــل اعتبارات
ملی  60میلیون تومان بــرای کاوش و مطالعه گمانه
زنی محوطه مناره فیروزآباد شهرســتان بردســکن
اختصاص داده شــده که امید اســت با همت نماینده
بردســکن در مجلــس این اعتبــار هر ســال در ردیف
پروژه های کد دار کشــور قــرار بگیرد و بــه دنبال این
هســتیم که با اجرای عملیات گمانه زنی در محوطه
باستانی فیروز آباد این مکان تاریخی را به یک سایت
موزه گردشگری تبدیل کنیم.

معاون وزیر کشور خبر داد:

آغاز خروج 1800واحد تولیدی
کشور از تملک بانک ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقهای
وزارت کشــور گفــت :در راســتای اجــرای مصوبات
امسال ستاد تســهیل و رفع موانع تولید ،خروج هزار
و  ۸۰۰واحــد تولیــدی کشــور از تملــک بانــک هــا و
بازگرداندن دست کم ۵۰درصد آن ها به عرصه تولید
آغاز شد .به گزارش ایرنا ،دین پرست در بازدید از چند
واحد تولیدی شهرک صنعتی توس افزود :این مهم با
همراهی بانک مرکزی و ابالغ دستورالعمل واگذاری
اموال مــازاد شــبکه بانکی و دســتورالعمل شــورای
پول و اعتبــار انجام می شــود تا از به تملــک درآوردن
واحدهای تولیدی توســط بانک ها جلوگیری شود.
دین پرســت همچنین در گفت و گویی بــا ایرنا گفت:
مصوبــه هیئــت وزیــران در تیرمــاه  ۱۳۹۸مبنــی بر
صدور مجوز اقامت پنجساله برای خارجیها در ازای
سرمایهگذاری یا سپردهگذاری بلندمدت  ۲۵۰هزار
دالری ،موفقیتآمیز نبود و از آن استقبال نشد.

رئیس هالل احمر نیشابور خبرداد:

فوت2نوجوان در واژگونی پیکان
وانت در محور نیشابور -مشهد

شجاعی مهر-رئیس هالل احمر نیشــابور از واژگونی
خودروی پیکان و فوت دو نوجوان و مصدومیت شدید
راننده خبر داد.شــاه بیکی گفت  :در پی اعالم مرکز
 EOCجمعیت هالل احمر اســتان مبنی بر واژگونی
یک دســتگاه خودروی پیکان وانــت در کیلومتر ۸۰
محورمشهدبهنیشابور(روستایکوشان)،نجاتگران
پایگاه امدادونجات بین شهری امام رضا(ع) سریع به
موقعیت اعزام شدند.وی افزود :به دلیل شدت حادثه
متاســفانه دو نوجوان  ۱۲و  ۱۴ســاله فوت کردند و
راننده که مادر این دو کودک اســت ،دچار جراحات
شــدیدی شــده اســت که پس از رهاســازی توســط
نجاتگرانپایگاهامدادونجاتامامرضا(ع) بااستفاده
از تجهیزات خودروی ست نجات ،برای اعزام به مرکز
درمانی تحویل نیروهای اورژانس  ۱۱۵شد.
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امام جمعه باخرزدرخطبه های نمازجمعه:

دشمن با تحریف ارزش ها،دنبال بدبینکردن نسل جواناست
نشتیفانی-خطیب جمعه باخرز گفت:دشمن
با وارونه جلوه دادن ارزش ها ،به دنبال بدبین
کردن نســل جــوان به دفــاع مقــدس و نظام
جمهــوری اســامی اســت.حجت االســام
زاهدی امام جمعــه باخرز در خطبههای نماز
جمعه این شهرســتان با ســفارش بــه تقوای
الهــی و دوری از گناهــان بــا گرامی داشــت
فرارســیدن اربعین سیدالشــهدا(ع) و هفته
ع مقدس ،تحریف ارزشهای دفاع مقدس
دفا 
را یکــی از اهــداف دشــمن دانســت و گفت:
دشمن در تحریف بهدنبال این است که نسل
جوان ما را که غنیترین ســرمایه ماســت  ،به
دفاع مقدس بدبین کند.دشمن در تحریف به
دنبال وارونه نشان دادن ارزش هاست ،امروز
هدف از تحریف این اســت که مــی خواهد به
گونه ای جلوه کند که نسل جوان ما را به دفاع
مقدس بدبیــن کند.اگر یک روایــت دقیق از
دفاع مقدس ارائه نشــود ،ما در جنگ روایت
ها هــم از دشــمن شکســت خواهیــم خورد.
وی افــزود :در این جنــگ روایت هــا ،راهکار
این اســت که تبیین و معرفــت افزایی کنیم تا
جوانان دفــاع مقدس را درســت بشناســند.
خطیب جمعه باخرز با اشــاره به این نکته که
رســاندن پیام یک جریــان به انــدازه خود آن
اهمیــت دارد افــزود :باید پیام دفــاع مقدس
بــه صــورت صحیح بــه همــگان برســد .امام
جمعه باخرز در بخش دیگری از خطبه دوم با
تجلیل از سخنرانی مقتدرانه رئیسجمهور در
سازمان ملل بیان کرد :سخنان رئیسجمهور
مبتنی بر عقالنیت انقالبی ما و در شأن ملت
ایران اسالمی بود.سخنان رئیس جمهور در
ســازمان ملل بســیار مقتدرانه و هوشمندانه
بود.ســخنان رئیس جمهــور بیانگــر جایگاه
ایران و بســیار ســنجیده و پخته بود .خطیب
جمعــه باخرز با اشــاره بــه عضویت ایــران در
پیمان شــانگهای و پیروزی دیپلماتیک برای
ایــران ،تأثیــر بیشازپیــش ایــران در ســطح
جهانی ،کاهش فشــار تحریمهــا ،ورود ایران
بــه یــک بــازار مصــرف گســترده ،شکســت
تحریمهای بانکی و تغییر نــگاه ایران از غرب
به شــرق را از مهــم تریــن دســتاوردهای این
اقدام دانست.

بخشــی/حجت االســام حصــاری ،خطیــب
جمعــه بایگ بــه ســخنان ویدئو کنفرانســی
رئیــس جمهــور در ســازمان ملل اشــاره کرد
وگفــت :ایــن ســخنرانی نشــان کاملــی از
دیپلماســی قهرمانانه بود که پس از ســال ها
انفعال وسرخوردگی ،غرور وعزت واقتداررا
به ملت ایران اسالمی بازگرداند.
نجم الشــریعه  /حجت االســام ســجادی زاده
امام جمعه دررود برافراشته شدن پرچم ایران
اســامی در ســازمان بین المللی شانگهای
به رغم دشــمنیهای مســتکبران را موجب
کنــد شــدن تیــغ دشــمنان علیه کشــورمان
دانســت و این موفقیــت را در نتیجه صبوری
ملت ایــران اســامی و برکت خون شــهدای
عزیز و ایثارگران ذکر کرد.
نجم الشریعه /حجت االسالم زارعی امام جمعه
اسحاق آباد گفت :هشت ســال دفاع مقدس
برای مــا گنجینــه ای بــا ارزش بودکــه در آن
ســرمایه هــای ارزشــمند فرهنگــی ومعنوی
همچــون روحیــه جهادی،مبــارزه باظلــم
وظالم،ایســتادگی ومقاومت،روحیه اعتماد
به توان داخلی،ایثاروگذشت وشهادت طلبی
نهفته بود.
کلثومیان /حجت االسالم حسین ملکی ابرده
امام جمعــه تایبادگفت :دفــاع مقدس چون

زیر چتر والیت بــود ،مقــدس بودومقاومت و
شهادت آری وتسلیم نه .وی گفت  :در جنگ
سخت هدفش تن انسان را نشانه گرفته بود .
امروز جنگ نرم اعتقادات را هدف قرارداده
است .
شعبانی /حجت االسالم عصمتی ،امام جمعه
تربــت حیدریــه گفــت  :گرامی داشــت دفاع
مقدس یعنی گرامی داشت همه ارزش هایی
که در اســام آمــده بنابراین بایــد این ارزش
ها وفرهنــگ را ابتدا در خودمان و ســپس در
جامعه گسترش دهیم.
حقــدادی /حجت االسالم معتمدی فر خطیب
جمعــه تربت جــام گفــت :بــه لحاظ شــرایط
کرونایی مدتــی در امــر تعلیم و تربیــت وقفه
ایجاد شد و ســند راهبردی و گام دوم انقالب
باید در آموزش و پرورش و دانشــگاه عملیاتی
شــود ،تعلیم و تربیت درآموزش بایــد در تراز
انقالب و اسالم باشــد وگرنه یک شعار بیشتر
نخواهد بود و حرمت و احتــرام معلم ،دانش
آموز ،دانشجو و استادباید حفظ شود.
اصغــری /حجت االســام معلمی امــام جمعه
شهرســتان فریمان گفت:بهترین علم علمی
اســت کــه نفعــش بــه مــردم برســد بنابراین
دانشــگاه ها و مراکــز علمی ما باید در مســیر
حمایت از تولید و صنعــت به دنبال تولید علم

کاربردی باشند و برنامه ریزی بلندمدت برای
نقشه علمی کشور داشته باشند.
بهره مند /حجت االسالم محمد ساجدیان امام
جمعه صالح آباد خاطر نشــان کرد :اقدامات
هماهنگ قوای ســه گانــه در مبارزه با فســاد
جای تقدیر و تشــکر دارد و مصوبات و قوانین
خوبی در زمینــه مبارزه با فســاد وضع شــده
است که یکی از آن ها از بین بردن امضاهای
طالیی در ادارات بود.
ســلیمی/حجت االســام دهقانی امام جمعه
بجســتان گفــت :امروز مســائل آســیب های
اجتماعی ،کار کــردن در عرصــه فرهنگی و
حذف امضای طالیــی نماینــدگان ،یک نوع
دفاع مقدس است .
محمودی/حجت االسالم بختیاری امام جمعه
شهرســتان ســرخس گفت:مــردم انتظــار
دارند مبارزه با فساد وابر مفسدین به حاشیه
نرود وکســانی که در دولت قبل با سیاســت
های خود معیشــت مردم را هدف قراردادند
به محاکمه کشــیده شــوند وایــن کار به ویژه
ازافراد رده باالشــروع و گــزارش آن به مردم
داده شود.
مرشــدلو /حجــت االســام بــرزو امــام جمعه
شــهر خرو به فعالیت دو واحــد آالینده در این
شــهر اشــاره کــرد و گفــت  :قــرار گرفتن یک
واحــد دامــداری در مجــاورت محله ســاحل
برج و همچنین یک واحــد بازیافت کارتن در
مجاورت شهرک مســکونی که با فعالیت این
دو واحد بوی نامطبوعی این دو محله از شهر
را فرا می گیرد  ،باعث نارضایتی ساکنان این
دو محله شــده اســت بنابراین ما از مسئوالن
شهرستان زبرخان ومسئوالن محیط زیست
میخواهیم این مشکل را بررسی و برای رفع
آالیندگی این دو واحد اقدام کنند.
* حجتاالســام ایروانی امــام جمعه درگز
بــه ســخنرانی رئیس جمهــور کشــورمان در
سازمان ملل اشاره کرد و گفت :به قول رئیس
جمهور کشــورمان با رســوایی کــه در کنگره
آمریکا به وجود آمد و با وضعیتی که آمریکا در
افغانســتان ایجاد کرد ،آمریکا در سراشــیبی
سقوط قرار گرفته است و ان شاءا ...به پیروزی
نهایی علیه آمریکا خواهیم رسید.
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آیتا...علمالهدیدرخطبهدومنمازجمعهمشهد:

فرهنگ جهاد در همه عرصه ها
حاکمباشد

امام جمعه مشــهد با تأکیــد بر اینکــه فرهنگ جهاد
باید در همه عرصههای جامعه ما باقی و حاکم باشد،
گفــت :آن روز (دوران دفاع مقــدس) جهاد در عرصه
نظامی بود و امروز در عرصه اقتصادی است ،از آن روز
که رزمندگان ما مجاهده کردند و ایســتادند ،آمریکا
روز به روز با شکســت و افتضاح روبه رو شد تا امروز که
ذلیلترین کشورها در جهان شــده است .به گزارش
 ،Alamolhoda.comآیتا ...علمالهدی در خطبه
دوم نمازجمعه مشــهد که روز گذشــته در حرم مطهر
رضوی برگزار شــد ،با تأکید بر اینکه ســالگرد دفاع
مقدس ،تجدید خاطره نیســت ،اظهارکرد :اینطور
نیست که بخواهیم خاطرهای را تجدید کنیم ،خاطره
خوبی نیست که بخواهیم آن را تجدید کنیم ،مسئله
سالگرد دفاع و بزرگداشت هفته دفاع مقدس ،تجدید
حیات یک فرهنگ اســت؛ هشت ســال دفاع مقدس
برای ما مولد یک فرهنگ انقالبی بــود که تداوم 43
ساله انقالب ما ،مرهون این فرهنگ است.
وزیر ارشاد در آیین اختتامیه جشنواره «ابوذر» خبر داد:

دستور رئیس جمهور برای اتصال
ساختار فرهنگی و رسانه ای همه
دستگاه ها به وزارت ارشاد

بهبــودی نیــا -پنج شــنبه گذشــته پنجمیــن دوره
جشنواره رســانه ای ابوذر اســتان با معرفی و تقدیر از
برگزیدگان در مشهد به کار خود پایان داد .به گزارش
«خراسانرضوی»،وزیرفرهنگوارشاددراینمراسم
گفت :مشهد در صد ســال اخیر پیش قراول اقدامات
فرهنگی و رســانهای بوده و رجال تاثیرگذاری در این
شهرزیستهاند.اسماعیلیاظهارکرد:رئیسجمهوردر
جلسه هیئتدولتدستورداد کهبخشهایفرهنگی
ورسانهایتماماجزایدولتبایدبایکبرنامهمنظمو
هماهنگ حرکت کنند ،این موضوع خبری نشــد اما
اکنون ایــن را اعالم میکنم که رئیــس جمهور تاکید
کرد تمام دستگاههایی که بودجه و ساختار فرهنگی
دارد ،بایــد به صــورت نقطهچین بــه وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمیمتصلشودتابشودبهصورتهماهنگ
و منظــم ،برنامــه فرهنگی و رســانهای منســجمی را
دنبالکرد.بخششبکههایاجتماعیهمبهمعاونت
مطبوعاتی و مرکز توســعه فرهنگ در فضای مجازی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی افزوده شــد .وی در
پاسخبهانتقاداتدبیرسیاستگذاریجشنوارهابوذر
استاندربارهنادیدهگرفتنفعاالنرسانهتوسطوزارت
ارشاددرصندوقهنرگفت:درهفتههایاخیربودجه
خوبی برای تزریق به صندوق در نظر گرفته شد و این
صندوق از این به بعد به صندوق فرهنگ ،هنر و رسانه
تبدیل می شود .همچنین استاندار نیز بشارت دادند
که مشکالت مربوط به اصحاب رسانه را بررسی کنند
ورفعمشکالتمختلفدردستورکارقرارگیرد.

