والدت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) را تبریک می گوییم
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آیتا ...علمالهدی
در خطبه نماز جمعه مطرح کرد:
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جبههاستکبار
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در خوشاب و ششتمد
وابستهبهتامین زمین
در ادوار آینده است

 4معضل زیستمحیطیخراسانرضوی

بزرگداشت «استاد
قدسی»مردخستگی
ناپذیرموسیقی
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تربتجام
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صفحه۲

بهرهبرداری
از4خانهفرهنگ
وورزشروستایی
درطاغنکوهفیروزه

مدیرجهادکشاورزیفریمان
خبرداد:

برداشت رایگان
رسوبات سد فریمان

صفحه3

رئیسجمعیتهاللاحمر
تربتحیدریهخبرداد:

فوت2نفر در تصادف
 2پراید
صفحه3

درمراسمتکریم ومعارفه
استاندارخراسانرضویمطرحشد

راهبردهایمهم
مدیریتاستان
اســتاندار خراســان رضــوی در مراســم
تکریم و معارفه استاندار این استان که با
حضور وزیر کشور برگزار شد؛ جلوگیری
از التهــاب ،فعــال ســازی ســرمایه های
معطلماندهواستفادهازظرفیتهامانند
جوانان را مهم ترین برنامه  ...صفحه1

آیتا...علمالهدیدرخطبهنمازجمعهمطرحکرد:

وحدت راه پیروزی بر جبهه استکبار

بهبودی نیا -امام جمعه مشهد گفت :با این که
ما بگوییم شیعه و ســنی برادرند ،مراسم تشکیل
دهیم،کنارهمبنشینندوباهمحرفبزنندوحدت
درســت نمیشــود .دنیای کفر و الحاد دســت به
دســت هم داده انــد تــا پیغمبــر(ص) را براندازی
کنند ،در مقابــل این دنیای کفر یــک جبهه و یک
صف بیشــتر وجود ندارد و آن جبهه وسط انقالب
اسالمیایراناستوبایدهمهدستبهدستهم
دهندوبادشمنبجنگند،وحدتبرایایناست.
امام جمعه مشــهد در خطبه دوم نمــاز جمعه روز
گذشته مشــهد ضمن تبریک والدت پیامبر اکرم

(ص)وامامصادق(ع)بهذکروقایعیکههمزمان
باتولدحضرتمحمد(ص)درجهاناتفاقافتاد
اشاره کرد و در ادامه ضمن گرامی داشت هفته
وحدت گفت:اینهفتهمقارنباوالدتحضرت
محمد (ص) و امام صادق (ع) اســت و به عنوان
هفته وحدت نام گذاری شده است .مسلمانان
یککتابقرآن،یکقبلهویکپیغمبردارندودر
توحید یکی هستند .وحدت یک واقعیت است
که در جبهه ای که دشمن در مقابله و براندازی
با رســول ا ...تشــکیل داده اســت همه افرادی
که پیغمبر را قبول دارند باید کنار هم بایستند.

 4معضل زیست محیطی خراسان رضوی

رئیس سازمان محیط زیست  :دستگاه های دوازده گانه را مجاب می کنیم به تکالیف خود
درباره حل این  4معضل عمل کنند
رئیس ســازمان محیطزیست کشــور گفت :در
اســتان خراســان رضوی چهــار بحث اساســی
بحــران آب ،تاالبها ،آلودگی هوا و پســماندها
را بهعنوان موضوعات اساســی دنبال میکنیم
که ریزگردها نیز به عنوان زیرمجموعه آلودگی
هوا یکــی از ایــن موضوعات اساســی اســت.به
گزارش خراســان رضوی ،روز پنج شــنبه هفته
گذشــته ســاجقه رئیس ســازمان حفاظــت
محیط زیســت طی ســفر به مشــهد به خراسان
رضوی گفت :در اســتان خراسان رضوی چهار

با حضور وزیر بهداشت در
تربت حیدریه انجام شد

بحث اساســی بحران آب ،تاالبهــا ،آلودگی
هوا و پسماندها را به عنوان موضوعات اساسی
دنبال میکنیــم کــه ریزگردها نیز بــه عنوان
زیرمجموعه آلودگی هوا یکی از این موضوعات
اساسی است و سعی میکنیم بر اساس قوانین
باالدستی دستگاههای دوازدهگانه را مجاب
کنیم به تکالیفشــان عمل کنند .بــه وزیر نیرو
نیز اعالم کردیم در مباحث مربوط به آب ،ابتدا
حقابه طبیعت و بعد شرب ،صنعت ،کشاورزی
و خدمات در نظر گرفته شود.

عکس :ایسنا

دستگیریعامل
برداشت غیرمجاز از
حساببانکیشهروند
بردسکنی
صفحه3
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درمراسمتکریمومعارفهاستاندارخراسانرضویمطرحشد

راهبردهای مهم مدیریت استان

اســتاندار خراســان رضــوی در مراســم تکریم و
معارفهاستاندارایناستانکهباحضوروزیرکشور
برگزار شــد؛ جلوگیری از التهاب ،فعال ســازی
سرمایه های معطل مانده و اســتفاده از ظرفیت
ها مانند جوانان را مهم ترین برنامه های مدیریت
اســتان بیان کرد.به گــزارش خراســان رضوی
عصر روز پنجشــنبه هفته گذشــته مراسم تکریم
و معارفه استاندار خراســان رضوی برگزار شد.
آیتا ...علمالهدی ،نماینده ولیفقیه در استان
و امام جمعه مشهد مقدس در این مراسم گفت:
در انتخاب استاندار خراسان رضوی بومی بودن
این فرد برای ما موردتوجه اســت و خوشبختانه
استاندارجدیدبهموضوعاتاستانکام ً
الاشراف
دارندواینبرایماامیدوارکنندهاست.ویضمن
اشارهبهابتکاراتیعقوبعلینظریدربحرانهای
امنیتی و اقتصادی در زمــان تصدی فرماندهی
ســپاه امام رضا(ع) خطاب به وزیر کشــور گفت:
خواهشماایناستکهعزیزانمادرهیئتدولت
توجهی ویژه به حل مشکالت این استان داشته
باشندزیراشرایطاستانخراسانرضویشرایط
خاصی است و نمیشود استان خراسان رضوی
را مانند یک استان عادی دید .وزیر کشور در این
مراســم ضمن تقدیر از خدمات اســتاندار سابق
گفت :خراسانرضویبااینظرفیتهایبزرگی
که دارد باید دیگر مناطق را نیز بتواند اداره کند.
ایناستاندرراهها،معادن،کشاورزیومبادالت

اقتصادی ظرفیتهای زیادی دارد .یعقوب علی
نظریاستاندارخراسانرضویگفت:سهمطلب
برای ما مهم اســت ،اول نباید در هیچ عرصهای
اجازه دهیم استان دچار التهاب شود و اقدامات
پیشگیرانه قوی باید انجام شود .همچنین نباید
با موضوعات ،انفعالــی برخورد و همــه کارها را
باید بــا مدیریت دســتگاههای مربوط بررســی و
حل کنیم.وی گفــت :موضوع دوم فعالســازی
ســرمایههای معطل در همه بخشهاست و باید
در اولویت اول ،فعالســازی ســرمایههای روی
زمینمانده در دســتور کار قرار گیــرد .در حوزه
کشــاورزی با همین بارندگی و اقلیم باید هدف
ارتقــای برداشــت از واحــد ســطح را در دســتور
کارقرار دهیم.نظری تصریح کرد :بخش ســوم،
بخــش ایجاد ،گســترش و توســعه اســت که این
امکانات و ظرفیتها در استان ما فراهم است .ما
حتم ًا از جوانان بهصورت گسترده در عرصههای
مختلف اســتفاده میکنیــم و به حضــور جوانان
باقدرت ریســکپذیری باال و روحیهای جهادی
بهشــدت نیازمندیم .استاندار ســابق نیز ضمن
تقدیر و تشــکر از همین مســئوالنی کــه در دوره
خدمتیاش بــا وی همکاری داشــتهاند ،گفت:
در یک سال گذشته بحرانهای چندالیه امنیتی
وجود داشت و در شــرایط بحران کرونا و کمبود
منابع مالی ،حمایت ویژه نماینده ولیفقیه و پای
کار آمدن آستان قدس اثرگذاری زیادی داشت.

بهرهبرداری
از بیمارستان
۲۷۲
تختخوابی
صفحه3

