اخبار
جامعه

بازدیدجانشینفرماندهکلانتظامیایرانازمرز
دوغارون

نماز مشترک مرزبانان ایران و طالبان
در تایباد

کلثومیان/سردار قاسم رضایی ،جانشین فرمانده
کلانتظامیجمهوریاسالمیایرانپنجشنبه هفته
گذشته در جریان پایش هوایی از منطقه تایباد و مرز
دوغارونبازدیدکرد.بهگزارش خراسانرضوی ،این
بازدیدهمراهبادیدارباتعدادیازمسئوالنطالبان در
مهمان ســرای هنــگ مــرزی درتایباد بود  .ســردار
رضاییگفت:هموارهسعیشدهباتعاملباکشورهای
همسایهضمنبرقراریامنیتپایداردرمرزها،روابط
حسنه و برادرانه خود را با آنان توسعه دهیم.فرمانده
مرزبانی کشور اظهار کرد :پایشهای مرزی همواره
در دستور کار مســئوالن در فرماندهی کل انتظامی
است و به صورت مستمر انجام میشــود.وی افزود :
سنجش آمادگی نیروهای مرزی ،بررسی مشکالت
و ارائه تدابیر و راهکار های الزم برای تقویت و ارتقای
توان عملیاتــی مرزبانــان و افزایش امنیــت مرزها از
اهدافمدنظردرسفربهخراسانرضویاست.پساز
ایندیدار،مسئوالنطالبانومقامهایمرزبانیایران
نمازظهر رابهامامترئیسعقیدتیوسیاسیهنگ
مرزی تایباد  ،به جماعت خواندند .دیدارمســئوالن
طالبانومسئوالن مرزبانیکشورپشتدرهایبسته
وبدونحضورخبرنگارانبرگزارشد.

فرماندارسبزوارخبرداد:

احداث پارک علم و فناوری نیاز
جامعه دانشگاهی سبزوار

کالته /فرماندار سبزوار گفت :احداث پارک علم و
فناورینیازجامعهدانشگاهیاینشهرستانباهدف
شتاب بخشی توســعه اقتصادی و علمی این منطقه
است.بهگزارشخراسانرضوی،حسینابراهیمی
کردیانیافزود:شهرستانسبزواربابهرهمندیاز۱۱
واحددانشگاهیوموسسهآموزشیوحدود ۳۰هزار
دانشــجو یکی از قطب های دانشگاهی شرق کشور
استکهاحداثپارکعلموفناوریدراینمنطقهیک
اولویتبهشمارمیرود.ویاظهارکرد:باوجودمراکز
رشد واحدهای فناوری و شرکت های دانش بنیان و
ظرفیتهایعلمی،دانشگاهیوصنعتیشهرستان
سبزوار ،راه اندازی پارک علم و فناوری زمینه توسعه
اقتصــاد دانــش بنیــان و افزایش تولیــد محصوالت
فناورانه محور فراهم می شود .ابراهیمی افزود :در
مجموعدانشگاههایشهرستانسبزوار ۴۱۰رشته
تحصیلیازدورهکاردانیتادکتراو ۵۳۰عضوهیئت
علمی وجــود دارد که ظرفیت بی نظیری در توســعه
اینمنطقهورفعمشکالتعلمیمحسوبمیشود.
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

برگزاریهمایشبازخوانیاندیشههای
شهیدمطهریدرفریمان
اصغری /همایــش بین المللی بازخوانی اندیشــه های
شــهید مطهری در فریمان با حضور مهمانان خارجی از
کشورهای تاجیکستان  ،افغانستان  ،پاکستان  ،نیجریه
 ،هندوستان  ،سیرالئون  ،بورکینافاسو  ،ازبکستان و...
در زادگاه این عالمه شهید در شهر فریمان برگزار شد.
به گزارش خراسان رضوی  ،دبیر این همایش با بیان این
که هدف اصلی همایش الگوسازی فکری و عملی برای
دانشــجویان ،طالب و عالقه مندان است ،افزود103 :
مقاله به دبیرخانه همایش ارائه شد که در این میان 83
اثــر پذیرفته شــد و پــس از دو مرحله ارزیابــی مجدد37
مقاله برای سخنرانی و ارائه در همایش انتخاب شد.
حجــت االســام جــواد رقــوی بــا بیــان ایــن کــه از 20
کشــور خارجی در ایــن همایــش حضور دارنــد ،تصریح
کرد:تاکنون کتاب های این اســتاد فرزانه بــه  ۱۰زبان
زنده دنیا ترجمه شــده اســت .رئیــس نمایندگی جامعة
المصطفی خراسان،نیز شهید مطهری را الگوی کامل
و جامــع عملیات ســازی جهــاد تبییــن خوانــد و گفت:
حــوزه و دانشــگاه مهمتریــن نهادهایی هســتند که باید
به این موضــوع توجــه کنند.حجتاالســام محمدرضا
صالح گفت :اندیشــههای الهیاتی ،فلســفی ،سیاسی،
اقتصــادی ،تربیتی و اخالقــی و جامعهشــناختی ،آرای
تفســیری ،فقهــی و حقوقــی ،ســیره علمــی و اخالقی و
همچنین انقالب اســامی و روششناسی علوم و حوزه
و دانشــگاه ازجملــه محورهــای موضوعی ایــن همایش
با محوریت شــهید مطهــری بود.حجت االســام صالح
با بیــان این کــه جامعة المصطفــی بیــش از  100هزار
فارغالتحصیــل در  ۱۰۰کشــور جهــان دارد ،افــزود:
هزاران مسجد ،در فضای مجازی و شبکههای تلویزیونی
در اختیــار فارغالتحصیــان اســت و همچنیــن یکی از
فعالیتهای مهم جامعة المصطفی تأســیس حوزههای
علمیــه در کشــورهای مختلــف اســت.وی بــا اشــاره به
این که امــروز بیش از  ۶۰هزار دانشــجو در ایــن نهاد در
حــال تحصیل هســتند ،گفــت :ایــن ثمره خون شــهید
مطهــری و مجاهدتهــای امــام خمینــی (ره) و رهبــر
معظم انقالب اســت طالب المصطفی امروز پیام زیبای
اسالم را شنیدند و به این ام القرای جهان اسالم آمدند.
صالح افزود :تبیین اندیشــههای شهید مطهری در کنار
اندیشــههای امام خمینی (ره) و رهبر انقالب اســامی
یکی از رســالتهای بزرگ جامعة المصطفی اســت لذا
امروز ما آثار شهید مطهری را به بیش از  ۱۰زبان ترجمه
کرده ایم.وی همچنین گفت :امروز در کشورهای بزرگ
اســامی نســل جوان دانشــگاهی بامطالعه آثار شهید
مطهری جذب مکتــب اهلبیت (ع) شــدند از اندونزی،
مالزی ،ترکیه ،نیجریه تا کشــورهای غرب و شرق آسیا؛
زیرا آثار این شهید توأم با اسالم اعتدالی وبیان عقالنیت
بــوده و بیشــترین اســتقبال را از آثــار شــهید مطهــری

ا ز میان خبر ها

داشتیم و این الگو برای نسل امروز است.حجت االسالم
محمدرضا صالــح با بیان این که در کشــور اندونزی ۵۵
کتاب از شهید مطهری ترجمه و منتشرشده است ،افزود:
یکی از کارهای مختلفی که جامعة المصطفی انجام داده
است تأسیس مدارسی با عنوان شهید مطهری بوده که
عمده جوانان در اندونزی متأثر از اندیشههای این شهید
هســتند ،همینطــور در ترکیه در بیشــتر دانشــگاهها،
آثار شــهید مطهــری بــه زبانهای ترکــی و اســتانبولی
ترجمهشده است.صالح با اشاره به این که اندیشه شهید
مطهری نظاممنــد بود و میتــوان آن را اســتخراج کرد،
گفت :شهید مطهری نظریه ســاز و زمان ساز بود و با این
که سالها از شهادت این اندیشــمند حوزوی میگذرد
در خارج از ایران در کشــورهای مختلف مانند اندونزی
و نیجریــه گفتمان اول آن کشــورها اندیشــه این شــهید
اســت.در ادامــه نماینده ســابق مقام معظــم رهبری در
کشور سوریه به بررسی اندیشه های عالمه شهید مرتضی
مطهری پرداخت و افزود :حرکت فکری و عقالنی انسان
به ســمت و ســویی اســت که جامعه ای ســالم مبتنی بر
مبانی دینی تشکیل دهد .حجت االسالم سیدابوالفضل
طباطبایی اشکذری بااشاره به این که رسالت پیامبران
جامعه سازی و در مرحله بعد ،تشــکیل حکومت است و
امام راحل عظیمالشــأن نیز بر آن تاکید داشــتند گفت:
حکومت ،حقیقت اسالم و جزء اصلی اسالم است از این
رو با افکار مارکسیستی و استعمار گری مبارزه می کند .
حجت االسالم طباطبایی افزود :دو عنصر علم و معنویت
الزمه جامعه سازی اســت و علم آموزی و تزکیه نفوس از
وظایف مهم انبیای الهی است .طباطبایی خاطر نشان
کرد :علــم و پژوهش ،معنویت و اخــاق دو مولفه مهمی
اســت که رهبر معظم انقالب در بیانیــه گام دوم انقالب
به آن اشــاره داشــته اند .وی گفت :مبانی حرکت علمی
و اجتماعــی و مبانــی پایه های اساســی اجتهاد شــهید
مطهری در حوزه و دانشــگاه به دو عنصر علم و معنویت و
پژوهش و اخالق برمی گردد.
شایان ذکر است  ،در پایان مراسم از مقاالت برتر با اهدای
لوح سپاس و هدیه تجلیل به عمل آمد.

گوناگون
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وعده بهره برداری از فاز اول
نیروگاه راشد در 31خرداد

معاون عمرانی استاندار :فاز یک نیروگاه
راشد 83درصد پیشرفت دارد
شعبانی/معاون هماهنگ کننــده امور عمرانی استانداری
خراســان رضوی با بیان این کــه پیشــرفت  83درصدی فاز
یک نیروگاه راشد به دســت متخصصان داخلی نشان از عزم
و اراده متخصصان کشور دارد ،افزود :بر اساس برنامه ریزی
انجام شده مشکالت این پروژه و توافقات الزم باید ظرف یک
هفته به اتمام برسد تا طبق برنامه ریزی انجام شده افتتاح آن
بهپیکمصرفبرقتابستانامسالبرسد،سرابی،مدیرعامل
نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت تولید برق راشد تربتحیدریه
نیز گفت:فاز نخســت نیروگاه راشــد با تولیــد  186مگاوات
برق در  31خرداد امســال و فاز دوم نیز با  186مگاوات برق
در تاریخ  25بهمن امســال به بهرهبرداری خواهد رســید.به
گزارشخراسانرضوی؛بهمنظوررفعموانععملیاتاجرایی
پروژه نیروگاه تربت حیدریه معــاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری به همراه رئیس مجمع نمایندگان استان  ،از روند
پیشرفت نیروگاه سیکل ترکیبی  500مگاواتی راشد تربت
حیدریه بازدید کردند.علی سرابی مدیرعامل نیروگاه راشد
تربتحیدریهدراینبازدید،تامینمالی 200میلیاردتومانی
برای تکمیل پــروژه ،تعیین تکلیف خط انتقــال گاز مصرفی
نیروگاهوهمچنینتسهیلاراضیمسیرانتقالخطلولهگازرا
ازمهمتریننیازهایایننیروگاهبرایتکمیلتاپیکتابستان
امسال دانست.
جواد خدائی ،معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری
گفت :بر اساس برنامه ریزی انجام شده مشکالت این پروژه و
توافقات الزم باید ظرف یک هفته به اتمام برسد تا طبق برنامه
ریزی انجام شده افتتاح آن به پیک مصرف برق امسال برسد.
این پروژه در ســه فاز تعریف شــده و تکمیل کامل آن نیازمند
 ۱۹۵میلیون یورو است که باید از طریق صندوق توسعه ملی
با عاملیت بانک صنعت و معدن کشــور تامین شود.ســرابی،
مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی شــرکت تولید برق راشد
تربتحیدریه اظهار کرد:فاز نخســت نیروگاه راشد به میزان
 186مگاوات برق در 31خرداد امسال و فاز دوم نیز به میزان
 186مگاوات برق در تاریخ  25بهمن امسال به بهرهبرداری
خواهد رســید.وی افزود :تا امروز  122هزار و  970نفر روز
نیروی انسانی در پروژه مشــغول به کار بودهاند و همچنین از
وجود  46هزار نیروی بومی استفاده شده و اکنون نیز 572
نفر در این پروژه مشــغول به کار هستند.سرابی گفت :مبلغ
 288میلیون و 927هزار و 926یورو به اضافه 687میلیارد
ریال وهمچنین میزانتسهیالت مصوبصندوقتوسعهملی
 215میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری شده است.وی
خاطرنشــان کرد :عملیات اجرایی نیروگاه ســیکل ترکیبی
 ۵۴۶مگاواتی راشد تربتحیدریه در سال  ۱۳۹۷در زمینی
به مساحت  150هکتار با هدف تامین برق مطمئن و پایدار و
ایجاد زمینه صدور برق به کشورهای همسایه آغاز شد.

برگزاری یادواره  2سردار
شهید دررود

نجم الشــریعه /همزمان با ســالروز تخریب قبور
ائمه بقیع (ع ) مراسم یادبود سرداران رشید اسالم
ســید محمود حســینی ادیب و هــادی دوراندیش
همراه بــا قرائــت دعای توســل در آســتانه متبرکه
امامــزادگان عیــن علــی و زین علــی شــهر دررود
برگزار شد.
در ایــن مراســم ،حجــت االســام شــیخ مرتضی
دهشت از اســتادان حوزه علمیه مشــهد مقدس با
بیان این که نگاه ســلفی و وهابی آن زمان به شکل
دیگری تغییــر پیدا کــرده ،افزود :همــان هایی که
قبور ائمه بقیع را آن زمان تخریــب کردند االن تبر
برداشــته اند تــا ایــران اســامی را به عنــوان نماد
فطرت توحیدی هدف قــرار داده و بــه زعم خود از
بین ببرند ،وظیفه ما در این زمان بصیرتافزایی و
هوشیاری است.
ســردار شــهید ســید محمود حســینی ادیب در ۷
بهمــن ســال  ۶۵در عملیــات کربالی  ۵و ســردار
هادی دوراندیش در  ۲۵اسفند سال  ۶۳در منطقه
هورالهویزه به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

نمایندهتربتحیدریه،زاوهومهوالت
درمجلسخبرداد:

اختصاص خط اعتباری ۷۰هزار
میلیاردی برای کشاورزان و دامداران

شعبانی/نماینده تربت حیدریه ،مه والت و زاوه در
مجلس در حاشــیه بازدیــد از یکــی از واحدهای دام
ســنگین این شهرســتان گفت :پیرو سیاست دولت
مبنی برآزادسازیقیمتنهادهوخوراکدامونظربه
مشکالتاحتمالیکهممکناستبرایکشاورزانو
دامدارانپیشآید،طی پیگیریهایصورتگرفته
ازمدیران وزارتجهادکشاورزی وبانککشاورزی،
مجموعه تمهیدات حمایتی شــامل اختصاص خط
اعتباری ۷۰هزارمیلیاردتومانی،تسهیالتویژهای
برای کشــاورزان و دامــداران با نرخ هــای  ۸درصد
( کشاورز ) و۱۱درصد ( دامدار ) در نظر گرفته شده
اســت.به گزارش خراســان رضوی  ،زنگنــه افزود:
اختصــاص خط اعتبــاری ۷۰هزار میلیــارد تومان،
تسهیالتویژهایرابرایکشاورزانودامدارانعزیز
با نرخ های ۸درصد ( کشاورز ) و  ۱۱درصد ( دامدار
) تدارک دیده اســت.زنگنه خاطرنشــان کــرد :این
تســهیالت بر اســاس میزان دام یا زمین زیرکشت تا
سقف ۲۰۰میلیونتومانبرایکشاورزانودامداران
خرد در روستاهاســت و برای دامــداری های بزرگ
و کشاورزان دارای زمین های با مســاحت زیاد ،این
سقفوجودندارد.

