ا ز میان خبر ها
گوناگون

رئیسادارههواشناسیسبزوارخبرداد:

افزایش 40درصدی بارش های
سبزوار از ابتدای سال زراعی

رئیــس اداره هواشناســی ســبزوار گفــت :از ابتــدای
سال زراعی جاری (مهرماه ) تاکنون  29.3میلیمتر
بارندگیدراینشهرستانبهثبترسیدهاستکهاین
میزان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 40درصد
افزایش یافته است.رضا صبوری در گفت و گو با ایرنا
اظهارکــرد :از ابتدای ســال زراعی جــاری (مهر ماه)
تاکنون 29.3میلیمتربارندگیدرشهرستانسبزوار
ثبت شــده و حال آن که این رقم در مدت مشــابه سال
زراعیقبل  ۲۱میلیمتربودهاست.ویافزود:ایندر
حالیاستکهمیزانبارندگیاینشهرستاندرسال
زراعیجارینسبتبهدورهآماریبلندمدت ۴۴درصد
کاهشنشانمیدهد.صبوریتصریحکرد:ازابتدای
امسالتاکنون۷۲میلیمتربارندگیدراینشهرستان
ثبت شــده که این میزان نســبت به مدت مشــابه سال
گذشته ۶۸درصدکاهشیافتهاست.

مدیرجهادکشاورزیتربتجامخبرداد:

پرداخت 3/2میلیارد تسهیالت
ارزان قیمت به دامداران

حقدادی  /مدیر جهاد کشــاورزی تربــت جام گفت :
در قالب «دامدار کارت» بانک کشــاورزی ،تسهیالت
ارزانقیمتبهدامدارانروستاییوعشایریپرداخت
می شــود و تاکنون ســه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان
پرداخــت شــده و تعــداد  ۱۴۷نفــر دامــدار بــه بانک
کشاورزی معرفی شدند.علیرضا عرفانی اظهار کرد:
این کارت که با اعتبــار  ۲۰ ، ۱۰و  ۵۰میلیون تومانی
در اختیار دامداران قــرار میگیرد برای کمک به تهیه
نهادههای دامی در ســه ماه زمستان است.وی با بیان
اینکهسقفمبلغتسهیالتاینکارتها500میلیون
ریال بوده و در مبالغ ۲۰۰، ۱۰۰و ۵۰۰میلیون ریال
متناســب با ظرفیت فعالیت متقاضی و معرفی جهاد
کشــاورزی قابل تصویــب و صدور اســت ،ادامــه داد:
این تســهیالت یک ســاله و با ســود  ۱۱درصد است و
استفادهازتسهیالتصرف ًادرپایانههایفروش()pos
کارگــزاران کارخانجــات خــوراک دام ،مراکز فروش
نهاده های دامــی که توســط جهاد کشــاورزی اعالم
می شود ،مجاز اســت.عرفانی تصریح کرد :دامداران
توسطجهادکشاورزیشهرستانشناساییشدندوبه
بانک کشاورزی معرفی خواهند شد تا «دامدار کارت»
را دریافت کننــد و دامداران بــا اســتفاده از این کارت
اعتباری،فقطمیتوانندنهادههایدامیراتهیهکنند.
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آیتا...علمالهدیدردیدارباجمعیازعلماومردمقوچانبهمناسبتسیامدیماه،سالروزقیامانقالبیمردمقوچانمطرحکرد:

تالشرسانهایدشمنبرایوارونهکردنروایتانقالب

آیتا ...علمالهدی در دیدار با جمعی از طالب ،علما ،روحانیون
و مردم شهرستان قوچان به مناسبت سیام دیماه ،سالروز قیام
انقالبی مردم قوچان گفت :دشــمن امروز در رسانههای وسیع و
فضای مجازی خود میخواهد این طور القا کند که یک حکومت
و نظام شاهنشاهی مستقر بود ،اختالفی به وجود آمد ،مخالفان
آن نظام پیروز شــدند و نظام شاهنشــاهی به جمهوری اســامی
مبدلشد.نمایندهولیفقیهدرخراسانرضوی بااشارهبهسابقه
مبارزاتیومجاهداتمردمقوچان،اظهارکرد:شهرقوچانشهری
اســت که ســوابق تاریخیاش حاکی از موقعیت خاص پرورشی
و تربیتی نســبت به جامعه گذشــته خود بــوده اســت.به گزارش
،Alamolhoda.comنماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی،  
قوچان را پایگاه عظیمــی برای ایجــاد تحول در عناصــر فداکار،
خدمت گزار ،غیور و دالور در طول تاریخ دانست و ادامه داد :شهر
قوچان از چند قرن گذشــته از نظــر جغرافیایــی در یک موقعیت
تعارض اجتماعی عشــایر و قبایل گوناگون بوده اســت که وجود
شخصیتهایبرجستهپرورشیوتربیتیوهمچنینعناصرقوی
و نیرومند که از دالوری و غیرت باال برخوردار بودهاند ،سبب شده
از دل چنین مناطقی ،چهرههایی مبارز و انقالبی به وجود بیاید.
وی افزود :جریان قدرت تربیتی در عرصه سیر و سلوک و توجه به
خدادرقوچاندرطولتاریخبهوسیلهعلمایبزرگیسابقهداشته
است،مرحوم«آقانجفیقوچانی»کهازآثاروکتابهایش،فکرینو
واندیشهایتازهوانقالبیبهدستمیآید،نسبتبهدورانزندگی
وی از ایده فوق العاده ،نبوغ و اســتعداد برتــر او حکایت میکند.
وی تصریح کرد :جریان  30دی از حساســیت خاصی برخوردار
استکهتوجهشماعزیزان،برادرانوخواهرانوهمهمردمقوچان
به خصوص جوانان نســل ســوم و چهارم انقالب که آن مراحل را
درکنکردندبایدبهایننقطهمعطوفباشد.ویافزود:درجریان
 10دیمشهد،جالدانستمشاهیبرایبرقچشمگرفتنازهمه
کشور،کشتاربیرحمانهایدرمشهدراهانداختند،حرکتیکهدر
مشهدانجامدادندوکشتاربیرحمانهایکهحتیمردمراباتانک
زیر میگرفتند ،برای این بود که در کشور باعث کاهش و فروکش
حرکتهای انقالبی شوند اما در نهایت مجبور به عقبنشینی و
نیروهایانقالبیموفقبهتوسعهانقالبشدند.
•تالشبرایحذفچهرههایانقالبیقوچان

نکهجریان 30دیقوچانبعداز10
آیتا...علمالهدیبابیانای 

کهیکطرفقدرت،اسلحه،پشتیبانیجهانیوپولبودواینطرف
هیچچیزنبود،مگراینهاگلولهرانمیشناختندونمیدانستنداین
گلولهآنانرامیکشد؟
•کوتاهیدستگاههایتبلیغیکشوردرتحلیلانقالب

دی مشــهد رخ داد که در این جریان ،دو شــهر در استان بهعنوان
نقطهاوجگرفتنانقالببعدازمشهدمؤثربودند،اظهارکرد:یکی
در قوچان و یکی در تربت حیدریه چنیــن اتفاقی افتاد؛ در قوچان
ایجاد انفجار کرد ب ه طوری که حادثه 30دی را به وجود آورد یعنی
برخوردی که جالدان ستمشــاهی در 30دی انجــام دادند ،یک
برخورد هدفمند بود تا ب ه عنوان ســرکوب جریــان انقالب ،برخی
چهرههای نشــان داری را که آنــان در انقالب مؤثــر میدیدند  ،از
بین ببرند که خوشبختانه به مقصود نرسیدند.وی با تأکید بر این
که واقعه  30دی قوچان تنظیم کننده انقــاب در منطقه قوچان
بود ،متذکر شد :نکته مهم ،زنده ماندن جریانهایی مثل 10دی
ن طور نباشد
مشهد 30،دی قوچان و 17شهریور تهران است ،ای 
اسمی از این جریانها بیاید و نســل امروز نداند درباره چه چیزی
صحبتمیکنیم.
•تالشرسانهایدشمنبرایوارونهکردنروایتانقالب

امام جمعه مشــهد مقدس با طرح این ســؤال که مــردم انقالبی با
چه انگیزه و هدفی در مقابل گلوله جنایتکاران رژیم ستمشــاهی
ایستادگی میکردند ،گفت :دشمن امروز در رسانههای وسیع و
فضای مجازی خود میخواهد این طور القا کند که یک حکومت و
نظام شاهنشاهی مستقر بود ،اختالفی به وجود آمد ،مخالفان آن
نظام پیروز شدند و نظام شاهنشاهی به جمهوری اسالمی مبدل
شد.ویباانتقادازانتقالناقصپیامواصلوقایعپیروزیانقالب،
خاطرنشان کرد :آقا پسر و دختر خانم تحصیل کرده امروز اثری از
یگویدازکجامعلومنظامشاهنشاهیاز
آنروزراحسنمیکند،م 
نظامجمهوریاسالمیبهترنبوده؟یعنیبرایآنانمنعکسنشده

تا...علمالهدیافزود:براینسلامروزماقضایایآنروزهارا
آی 
تحلیلنمیکنند،مشکلمابادستگاههایتبلیغیهمیناست
کهفیلمهاوبرنامههاراپخشمیکننداماباچهانگیزهای؟بهاین
آقاپسرودخترخانمجوانبگوییدانگیزهمردمجزدینهیچچیز
نبود ،به خاطر حمایت از دین و حمایت از اســام ایستادند.وی
افزود :آن دین و آن انقالب تمام نشده ،این طور نیست که آمدیم
ایستادیم با همه قدرت و دشمن شکســت خورد و عقبنشینی
کرد،نظاماسالمیراتحتوالیتحجتامامزمان(عج)تشکیل
دادیم و دیگر تمام شد ،نخیر تمام نشــده ،انقالب اهرمی را پیدا
کرد به نام نظام جمهوری اســامی تا با این اهرم راهش را پیش
ببرد؛ آن روز انقالب با مبارزه ادامه داشــت و امــروز نیز با مبارزه
ادامهخواهدداشت.
نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویبهتغییرعرصهمبارزهبادشمن
اشــاره کرد و گفت :آن روز یک عده اسلحهدار و تانکنشین حمله
میکردند،االنبهمرحلهجهانیرسیدهاست؛مقاممعظمرهبری
یک روزی فرمودند «مــا آن جا با یک افســر شــهربانی و یک مأمور
ساواکمبارزهمیکردیم،االنبارئیسجمهورآمریکاداریممبارزه
یترشدهاست.
میکنیم»،کاربزرگتر،جنگوسیعترومبارزهقو 
•توسعهزمزمهانقالبسیادتدشمنراازبینمیبرد

ن کــه این نظام و انقالب را باید طــوری اداره کنیم که
وی با بیان ای 
انقالب توســعه پیدا کند و زمینه برای ظهور حضرت حجت (عج)
فراهم شود ،یادآور شــد :باید مبارزه و انقالب را جهانی کنیم ،اگر
نتوانیم انقــاب را در دنیا تثبیت کنیم ،الاقل زمزمــه انقالب را در
دنیاایجادکنیم،دشمننیزباهمینموضوعدرحالمبارزهکردن
استکهاگراینزمینهراتوسعهدهیم،دیگرآقاییوسیادتدشمن
ت ا ...علمالهدی متذکر شد :نگوییم همه
در دنیا از بین میرود.آی 
چیزمان آباد شــود ولو این که با دشــمن بســازیم و دست به دست
دشمنبدهیموهمهچیزمانراازدستبدهیم،نهاینطورنیست،
طورینشودکهخائنبهخونشهداشویم،زندهبودنشهداتداوم
هدفوآثارخونآناناست.

مدیرکلآموزشوپرورشخبرداد:

آغاز مجدد فعالیت حضوری
مهدهای کودک و پیش دبستانی ها
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت:
مهدهای کودک ،مراکز پیش دبســتانی و مدارس
اســتثنایی اســتان که پیش از این به علــت نگرانی
از شــیوع ســویه جدید کرونا از  4دی تعطیل اعالم
شــده بود ،از  28دی به صورت حضوری و با رعایت
دســتورالعمل هــای بهداشــتی فعالیــت خــود را
آغاز کردند .خدابنــده در گفت و گو بــا ایرنا افزود:
مهدهــای کــودک و مراکز پیــش دبســتانی پس از
برگزاری جلســه با حضــور نماینده دانشــگاه علوم
پزشکی و بررسی مجدد شرایط و ظرفیت ها ،ارائه
درخواست کتبی خود برای بازگشایی ،تکمیل فرم
هــای الکترونیکی و خــود اظهاری طراحی شــده،
می توانند مجوز آغاز فعالیت های حضوری خود را
از ادارات آمــوزش و پرورش دریافــت کنند .تمامی
مدارس اســتثنایی نیز از امروز چهارشنبه  ٢٩دی
فعالیت های آموزشــی و پرورشــی خود را با رعایت
دقیق شــیوه نامه های بهداشتی به شکل حضوری
از سر خواهند گرفت.

معاونفرهنگیادارهکلارشادخبرداد:

صادرات ۲میلیاردی کتاب از
خراسان رضوی

معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی گفت ۲۰ :میلیارد ریال صادرات
کتاب به کشورهای افغانستان ،پاکستان و بعضی
از کشورهای حوزه خلیج فارس داشتیم .به گزارش
فارس ،افشین تحفه گر معاون فرهنگی و رسانه ای
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار کرد:
مشهد و استان خراسان رضوی به بارانداز صادرات
کشور تبدیل شده است .وی افزود :استان خراسان
رضوی در بین اســتانهای کشــور باالترین عنوان
چاپ کتاب را بــه خــود اختصاص داده اســت .در
ســال گذشــته به صورت ماهانــه و ســاالنه  ۴هزار
عنوان صدور مجوز کتاب داشتیم .معاون فرهنگی
و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان بــا اشــاره بــه ســابقه درخشــان خراســان
رضوی در اقدامــات و فعالیت های حــوزه کتاب و
کتاب خوانی تصریح کرد :استان خراسانرضوی
در همه رویدادها و برنامه هــای حوزه ترویج کتاب
خوانــی که در کشــور برگزار میشــود رتبه بســیار
باالیی کسب می کند.

