از میان خبرها

اخبار

گوناگون

معاوناستاندارخراسانرضوی:

کشتارگاه مشترک دام شهرستانی
در غرب مشهد ایجاد میشود
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری از
ایجاد کشتارگاه مشترک دام ،بین شهرستانهای
بینالود (طرقبه شاندیز) ،چناران و گلبهار ،در غرب
مشهد خبر داد.به گزارش اداره کل روابط عمومی
اســتانداری ،خدایی افزود :الزم است ساخت این
کشتارگاه با مکانیابی مناسب ،به لحاظ موقعیت
جغرافیایی و با در نظر داشتن کلیه موازین زیست
ی اطراف
محیطی ،تامین آب و شرایط سکونتگاهها 
آن همراه باشد و تصویب نهایی و اجرای این پروژه
نیاز به تشکیل کمیته فنی دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی مطرح کرد:

افزایش 35درصدی
تولید گوشت مرغ در استان

مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشاورزی با اشاره
به تولید گوشــت مرغ در اســتان گفــت :از ابتدای
سال تاکنون  155هزار تن گوشت مرغ در استان
تولید شده است که نسبت به سال قبل  35درصد
افزایش تولید داشته ایم.به گزارش روابط عمومی
جهاد کشاورزی استان ،یعقوب زاده اظهار کرد:در
سال های قبل کمبود گوشت مرغ در عید نوروز به
دلیل کمبود کامیون یخچال دار و محدودیت های
حمل و نقل در مدت محدود پایان سال و همچنین
افزایش تقاضای مرغ در ایام یادشده ناشی از ورود
زوار و مهمانان نوروزی به استان بود.

فرمانده یگان حفاظت اراضی سازمان ملی
زمین و مسکن استان خبر داد:

باز پس گیری 23هکتار اراضی
دولتی در شهر مشهد

فرمانــده یگان حفاظــت اراضی ســازمان ملی زمین
و مســکن اســتان از خلع ید و رفع تصــرف  23هکتار
از اراضی دولتی در شهر مشــهد به ارزش  27هزار و
600میلیارد ریال خبرداد.به گزارش اداره کل راه و
شهرسازی استان ،سرهنگ علی نیا با اعالم این خبر
گفت :طی گشــت زنی های یگان حفاظت ســازمان
ملی زمین و مســکن ،به خلع ید و جمــع آوری دیواره
های بتنی (نیوجرسی) اطراف اراضی دولتی واقع در
بولوارالدنمشهدبهمساحتتقریبی 23هکتاراقدام
شد.وی افزود :در این عملیات نیروهای گشت یگان
حفاظت این اداره کل مشــاهده کردنــد که پیمانکار
شرکت آب و فاضالب در حال گذاشتن دیوار بتنی در
اراضیدولتیاستکهضمنتماسبارئیسدبیرخانه
شورایحفظحقوقبیتالمالدراموراراضیومنابع
طبیعی اســتان به ســرعت کار متوقف و دیــواره های
بتنی (نیوجرسی) از محل خارج شــد و از تصرف این
اراضی دولتی به میزان تقریبــی  23هکتار به ارزش
ریالی هر مترمربع  120میلیون ریال ،در مجموع به
مبلغ 27هزار و600میلیارد ریال جلوگیری شد.
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اخبار
اقتصادی-سیاسی

سرپرست سازمان صمت
با اشاره به صادرات 9ماهه امسال

صادرات استان از مرز یک میلیارد
دالر گذشت

آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه مشهد:

مسلمان سکوالر،بی غیرت دینی است
امامجمعه مشــهد گفت :اسالم سکوالر ،اســام ضد غیرت دینی
است .افراد سکوالر که در مسئله مدیریت جامعه و کشور به دنبال
موضوعات غیر اســامیاند ،اینها بیغیرت دینی هســتند .آدم
مسلمانسکوالر،بیغیرتدینیاست.بهگزارشخراسانرضوی،
آیت ا ...علم الهدی در خطبه دوم نماز جمعه روز گذشــته مشــهد
ضمن اشــاره به قیام  19دی مردم قم و تأثیر آن بر پیروزی انقالب
اسالمی گفت:روز نوزدهم دی مقام معظم رهبری دیداری مجازی
با مردم به پاخاســته قم و عزیزان حوزه علمیه برگــزار کردند19 .
دی روزی است که توجه به این روز و حوادثش برای ما و مخصوص ًا
براینسلیکهآنروزرادرکنکردهاست،اهمیتداردزیرا ۱۹دی
سرآغازیکحرکتزنجیرهایدرکشوراستکهدرمقطعزمانییک
سال و  ۳۴روز بســاط یک حکومت تا بن دندانمسلح که ۲۵۰۰
سال ســابقه تاریخی برای خود قائل بود و قدرتهای آن روز اعم از
قدرت امپریالیستی آمریکا و قدرت شوروی و چین هم از او حمایت
میکردنــد ،در مقابل مردم به پاخاســته شکســت خــورد و با همه
امکانات نابود شد .این نظام تا بن دندانمســلح در مقابل مردمی
که هیچچیز نداشــتند و تا دو شــبمانده به  ۲۲بهمن سالحشان
فقط یک چوبدســتی بود ،شکســت خورد .وی در تشریح دالیل
شکست رژیم ستمشاهی از مردمی که با دستخالی به جنگ رفته
بودند ،گفت :علت شکســت آن قدرت ،پوچی و پفیوزی بود .براثر
تراکم فساد شکســت خورد و مردم با دســتخالی به خاطر غیرت
دینی که داشتند با حمایت الهی پیروز شدند.نماینده ولیفقیه در
استان گفت :برادر و خواهر  ۳۰ســاله ۴۰ ،ساله و  ۲۰سالهای که
آن روز در دنیا نبودید و آن روز را درک نکردید ،اگر آن غیرت دینی
در مردم ما زنده شد نهتنها 42یا 43سال بلکه تا ۴۰۰سال بیشتر
این انقالب ادامه دارد تــا زمانی که پرچمش به دســت قائم برحق
برسد.امامجمعه مشهد افزود :اگر خدایناکرده این غیرت دینی
را از دســت دادیم بدانید همهچیز را ازدســتدادهایم .مقام معظم
رهبــری در روز  ۱۹دی امســال در دیــدار مجازی که بــا اهالی قم
داشتند ،بر دو نکته تأکید فوقالعاده ای کردند یکی مسئله غیرت
دینی و دیگری مســئله هدف و مقصد جنگ نرم بود .آیت ا ....علم
الهدی در تشــریح غیرت دینی گفت :غیرت دینی این است که ما
ســه چیز را در زندگی تحمل نکنیــم اول ضعف دین و اســام ،دوم
دشمنی خدا و سوم سقوط ارزشها .انسانی که غیرت دینی دارد
نمیتواند وقتی اسالم موردتهاجم قرار گرفت ساکت بنشیند .این
آدم نمیتوانــد گناه و معصیــت را ببیند و درعینحــال آرام بگیرد.

غیرت دینی اجازه نمیدهد انســان ،جنگ بــا خداوند و نافرمانی
از خدا را تحمــل کند و این غیرت به آدم اجــازه نمیدهد فرهنگ و
ارزشهای دشمن ،جای ارزشهای دینی را بگیرد و عامل تحقق
غیرت دینی ،اسالم سیاسی است.وی افزود :حکمرانی دین یعنی
حالل و حرام و واجب خدا در زندگانی ما اجرا شود .وقتی حکومت
اسالمی و حکمرانی اســامی در جامعه پیاده شــود ،غیرت دینی
تحقق مییابد .اسالم سکوالر ،اسالم ضد غیرت دینی است .افراد
سکوالری که در مسئله مدیریت جامعه و کشور به دنبال موضوعات
غیر اسالماند اینها بیغیرت دینی هستند .آدم مسلمان سکوالر
بیغیرت دینی است .دشمنان ما دشمن اسالم سیاسی هستند،
با خود اسالم سکوالر دشمنی ندارند اما اگر آمدید طرفدار اسالم
سیاسی شــدید و در برابر اقدامات غده ای سرطانی مثل اسرائیل
ایســتادید و اعالم کردید چرا فلســطین باید رنج ببینــد؟ آن زمان
دشمنی با اسالم توسط دشــمنان نمایان میشــود.آیت ا ....علم
الهــدی گفت :فضــای مجازی کــه اینهمــه ماالمــال از توهین به
اشــخاص ،مســئوالن ،ایجاد نارضایتی و ســیاه نمایی برای مردم
است ،توسط دشمن درستشده است .مســئوالن میگویند ۸۵
درصد مطالب فضای مجازی در خارج کشــور تولید میشود۱۵ ،
درصد آن مربوط به داخل کشور اســت .برادر و خواهرم اینکه در
فضای مجازی توهین به رهبری ،رئیسجمهور ،دولت و اشخاص
مسئول نظام را مطالعه میکنی این جنگ دشمن و میدان دشمن
اســت .این دشــمن اســت که آمده و حمله میکند .این درد مردم
نیست.نماینده ولیفقیه در استان گفت :متأسفانه بخشی از 15
درصد از تولیدات فضای مجازی که مربوط به داخل است ،بازنشر
مواردی است که در خارج از کشــور تولیدشده و این بازنشر توسط
افرادباتجربهنیست،اینهانوجوانانوجوانانکمتجربهایهستند

کهاینارتباطرادارند.ازانتقادیخوششانمیآیدوازرویهیجان
جوانی آن را بازنشــر میکننــد .درصــد دیگر افرادی هســتند که
بیتفاوتدرحالنگاهکردنهستندودرصدضعیفیهماشخاصی
هستند که واقع ًا نقد دارند که شاید شــامل یک یا 2درصد باشند و
بقیه  ۱۵درصد ،ضدانقالب داخلی هستند.وی تصریح کرد :شما
باید توجه داشته باشید این جنگ دشمن است ،این دشمن ،اسالم
سیاسیراهدفگرفتهاستزیرامیبینداگراسالمسیاسیدراین
کشوربراندازیشودوایننظامازبینبرود،برهمهچیزمردممسلط
میشود .دشمنی دشمن مربوط به اسالم سیاسی است و مربوط
به اسالم سکوالر نیست .شما که دستبهکار و دستبهقلم هستید
و در مقام حرکتها در فضای سایبری فناوری مسلط هستید باید
توجهداشتهباشیدکهمسلمانید.دشمنحملهمیکندوباحملهبه
اسالم بهپیامبرسنگمیزندوتونبایددرمقابلاینحرکتدشمن
بیتفاوت باشی.
•نقد در این مملکت آزاد است

وی بیان کرد :نقد در این مملکت آزاد است و باید نقد کنند .این
درست نیســت که بنده حرف بزنم و کســی نقد نکند بعد بگویم
هرچه گفتم درست اســت یا دولت ،کار خودش را انجام دهد و
کســی آن را نقد نکند ،دســتگاههای نظارتی و مجلس باید نقد
کنند اما آنهایی که انقالبی و دلســوز نظام هستند و قصد نقد
دارند ،باید حواسشــان جمع باشــد که نقدی نکننــد که آب به
آسیاب دشمن بریزند ،نباید طوری نقد کنند که مدرک و بهانه به
دست دشمن دهند و دشمن سیاه نمایی خودش را بر ضد نظام
گســترش دهد.آیتا ....علمالهدی تصریح کرد :شما انقالبی
هستید ،دشمن حمله کرده ،وقتی میبینید در مسئلهای گفته
میشــود تهاجم از خارج فوقالعاده اســت و دشــمنان در حال
تهاجم به فردی هســتند ،ایــن فردی کــه قصد نقــد دارد نباید
نقدش را طوری پیاده کند که دشمن تقویت شود.وی گفت :اگر
این بصیرت را در زندگی و خودمان داشته باشیم ،می توانیم این
موضوع را بدانیم که دشمن ،اسالم سیاسی را هدف گرفته چون
اسالم سیاسی تأمینکننده غیرت دینی است .همه مسائلی که
برای شکست رژیم ستمشــاهی پیش آمد به دلیل غیرت دینی
مردم بــود .ان شــاء ا ...عزیزان ،مــا در حوزه بصیــرت آفرینی و
هوشیار ســازی های مقام معظم رهبری و آموزههای حکیمانه
ایشان توفیق داشته باشیم انقالب را ادامه دهیم.

ســازمان صمت اســتان گفــت :یک میلیــارد و 12
میلیون دالر کاالی غیرنفتی طی  9ماه اخیر امسال
از این استان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده
اســت.به گزارش روابــط عمومی ســازمان صمت
اســتان ،جواد خزاعی اظهار کرد :براســاس نتایج
حاصل از آمــار مقدماتی ،میــزان صــادرات کاال از
گمــرکات خراســان رضــوی طــی 9مــاه ،1400
معــادل یــک میلیــون و  912هزارتــن و بــه ارزش
یک میلیارد و  12میلیــــون دالر بوده اســت.وی با
بیان این که صادرات کاال از اســتان نسبت به مدت
مشابه سال قبــــل از نظر وزنی  3درصد کاهش واز
نظر ارزش دالری یک درصد رشــد داشــته اســت،
ادامه داد :در 9ماه ، 1400میـزان واردات استان
141هزار تن و بـه ارزش بیش از  387میلیون دالر
بوده که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل ازنظر
وزن10درصــد و از لحــاظ ارزش46درصدرشــد
داشته است.خزاعی گفت :با توجه به مقایسه ارقام
صادرات و واردات ،تراز بازرگانی خارجی گمرکات
خراســان رضوی طی 9ماه 1400مثبت و معادل
 625میلیون دالر است.

معاون وزیر صمت مطرح کرد:

احیای هزار واحد تولیدی از ابتدای
کار دولت سیزدهم

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :از ابتدای
استقرار دولت ســیزدهم تاکنون بیش از هزار واحد
تولیدی که بنــا به دالیلی قبــ ً
ا تعطیل یا راکد شــده
بودند ،دوباره فعال شدهاند.به گزارش ایرنا ،مهدی
بــرادران پنــج شنبهشــب در حاشــیه پیش نشســت
ششــمین اجالســیه ملی فرهنــگ میزبانــی ایرانی
اســامی در مشــهد افــزود :شــرایط بیــش از هفت
هزارو  ۵۰۰شرکت دیگر نیز در دست بررسی است
که برخی از مشــکالت آن ها در حوزه های حقوقی،
فناوری ،مدیریتی و برخی نیز سرمایه در گردش است
که به تفکیک در حــال رفع آن هســتیم .آقامحمدی
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز در حاشیه
این مراســم گفــت :بــا توجه بــه هدفگذاری رشــد
3.5درصدی و افزایش 4.5درصدی سرمایهگذاری
در بودجه ســال آینده ،میتوان در صورت بهرهوری
مناسب به تحقق این رشد اقتصادی امید داشت.

