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جامعه

آیت ا...علم الهدی مطرح کرد:

فتح خرمشهرهای پیش رو
در گرو عمل انقالبی و مخلصانه
آیــتا ...علمالهــدی در همایش «خرمشــهرها در
پیش است» اظهار کرد :آزادسازی خرمشهر در کنار
همه حماســهآفرینیهای رزمنــدگان و ایثارگران
در دوران دفــاع مقــدس ،از برجســتگی و اهمیــت
خاصی برخوردار است زیرا هم از نظر قدرت نظامی
و توانمندی رزمی در جنگ نابرابر با دشمن بعثی،
فتح و نصر الهی را برای جبهه حق به ارمغان آورد و
هم از نظر عبودیت و بندگی خدا ،رزمندگان اسالم
در درجهای از تقوا و خودسازی قرار داشتند که بنا
به فرموده امــام خمینی (ره) ،معجــزه الهی متوجه
ما شد.
بــه گــزارش ،Alamolhoda.comعضــو مجلس
خبرگان رهبری در این همایش که با حضور طالب
ومبلغانجهادیحوزهعلمیهخراسانبرگزارشد ،با
بیان این که فتح خرمشــهر بهقدری اهمیت داشت
که حتی تا به امروز ،هر فتــح عظیمی که پس از یک
جنگ نمایان برای جبهه حق حاصل شــود ،با فتح
خرمشهر قیاس میشود ،تصریح کرد :تعبیر امام در
جریان فتح خرمشهر ،در بسیاری از سخنرانیهای
ایشان تا زمان رحلت و پس از آن از لسان رهبر معظم
انقالب مورداستفاده قرار گرفت .اگرچه استنباط
رسانهها از سخنان امام (ره) این بود که ایشان فتح
خرمشهر را کار خدا دانسته بودند اما اصل این جمله
متعلق به امام نیست و در واقع ،تحلیل و برداشتی از
سخنرانی تاریخی ایشان است.
آیتا ...علمالهدی تأکید کرد :در روز ســوم خرداد
ســال  ،1361پیــش از آن کــه امــام بــه تمجیــد از
دالورمردی رزمندگان و عناصر مخلص در جبههها
بپــردازد و مظاهــر اقتــدار و تــوان نظامــی انقالب
اسالمی را تصویر کند ،به تبیین نشانههای توحید
افعالــی پرداخــت و نشــانههای توحیــد در ربوبیت
پــروردگار را در جریان فتح خرمشــهر تشــریح کرد
و فرمود کــه اگــر انســانها در جایی بنا بــه حرکت
جمعی ،تصمیم بــه انجام عملــی میگیرند ،بازهم
این اراده تحت فرمان و مشیت ذات اقدس پروردگار
عالم اســت و اگرچه بر اختیار و اراده انسان داللت
دارد اما در سلسلهای از علل و اسباب قرار بگیرد که
خدا میخواهد.
امامجمعه مشــهد در انتها ابراز امیدواری کرد :در
عرصه فتــح خرمشــهرهای پیش رو ،میــدانداران
همان روحانیونی هستند که چشم به فرمایش مقام
معظم رهبری دارند و با همان شــهامت رزمندگان
عملیــات بیتالمقدس ،در خیمه والیــت و رهبری
سربازی میکنند و میدانند که تا زمانی که جریان
والیت بر رهبری انقالب مسلط است ،هیچ انحرافی
در مســیر زمینهســازی برای فرج حضرت بقیةا...
االعظم (ارواحنا فداه) حادث نخواهد شد.

زلزلهکالتبهخیرگذشت
زلزله ای  4ریشتری صبح دیروز در مرز شهرستان
های کالت و مشهد به وقوع پیوست که خوشبختانه
خسارت جانی نداشت و بر اســاس اعالم فرماندار
کالت به جز تخریــب جزئی حدود  ۱۰تــا  ۱۲باب
منزل روســتایی در محــور ژرف ،خســارت دیگری
گزارش نشده اســت  ،وقوع این زمین لرزه در شهر
کالت و مشهد احساس شد.
به گزارش خراســان رضوی  ،نزدیک ترین شهر به
کانون این زمین لرزه ،شــهر "زو" مرکز بخش زاوین
شهرســتان کالت اســت کــه حــدود  23کیلومتر
با این زمیــن لرزه کــه در عمق  8کیلومتــری زمین
رخ داد ،فاصله داشــت.نجات  ،مدیــر کل مدیریت
بحران اســتانداری خراســان رضــوی در گفت وگو
با خراســان رضوی اظهار کرد :خوشــبختانه هیچ
گونه تلفات جانی و مالی درخصوص این زمین لرزه
گزارش نشده اســت و تیم های ارزیاب همچنان در
حال بررســی هســتند تا درصورت وجود خسارت
احتمالی ،آن را برآورد کنند  .

رئیسادارهنظارتوبازرسیجهادکشاورزی
مشهدخبرداد

کشف 106کیسه آرد یارانه ای
در تپه سالم

رئیــس اداره نظارت و بازرســی جهاد کشــاورزی
شهرستان مشــهد از کشــف و توقیف  ۱۰۶کیسه
آرد یارانــهای نــوع یک در محــدوده روســتای تپه
سالم شهرستان مشهد خبر داد .
ســید علی اکبر نصری سرآســیا گفت  :طی رصد
و پایــش مشــترک بازرســان جهــاد کشــاورزی
شهرســتان مشــهد و ســربازان گمنام امام زمان
(عــج) اداره اطالعــات ســپاه و حــوزه بســیج تپه
ســام میزان  ۱۰۶کیســه آرد یارانــهای نوع یک
در محدوده روستای تپه سالم از یکی از گاوداری
هــای ایــن منطقه کشــف شــد  .نصری ســر آســیا
بیان کرد  :برابر دســتور اخذ شــده از دادستانی
محترم و معــاون محتــرم اجرایــی در امور شــعب
تعزیرات حکومتــی و برابر هماهنگی انجام شــده
با طرح برکــت  ۲کلیه آردهــا به نماینــده اتحادیه
تحویل شــد تا تصمیم گیری الزم بــرای توزیع آرد
به نانوایی هایی که در لیســت پخت ساعت کاری
 ۶:۳۰تا  ۲۴شب فعال و در حال خدمت رسانی به
همشهریان عزیز هســتند جهت پخت برای سفره
مردم انجام و انتقال آرد صورت گیرد .

۳
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گــروه اقتصــاد /درحالیکــه بازاریــان از گران
شدنانواعپوشکودستمالکاغذیمیگویند
بازرسیصمتمیگویداینگرانفروشیاست
هرچند معاونت مربوط خبر از احتمال تعطیلی
یکی از بــزرگ تریــن واحدهــای تولیــدی مواد
سلولزیاستانمیدهد.
بعد از شروع سال جدید بعضی کاالها افزایش
قیمت همــراه بودند امــا بعضی محصــوالت از
جمله با انواع پوشک و دستمال کاغذی به مرور
در بازار گرانتر شدند و حتی بعضی اقالم مانند
پوشــک به ســختی در بازار پیدا میشــود .این
صحبت افرادی اســت که خــود فرزند کوچک
دارند و خریــد پوشــک و  ...از ملزومات زندگی
آنهاســت« .در یــک مــاه گذشــته محصوالتی
مانند دســتمال کاغذی و انواع پوشــک تا 40
درصد افزایــش قیمت داشــته اســت» صاحب
فروشگاهیکهمحصوالتبهداشتیوشویندهرا
عرضه میکند در گفت و گو با خبرنگار خراسان
مدعی افزایش  40درصدی قیمت این
رضوی،
ِ
محصوالت شــد و افزود :دســتمال کاغذی که
 155هزار تومــان فروخته میشــد االن 188
هزار تومان به فروش میرســد و پوشــک 145
هزار تومانی اکنون  190هزار تومان است.
•نبودبعضیپوشکهادربازار

گرانی یا گران فروشی؟!

محصوالت سلولزی  30تا  40درصد افزایش
قیمت داشته است.
•احتمالتعطیلیواحدتولیدیبا 800کارگر

مردجوانیکهبستهکوچکپنبهایرابرایخرید
برداشتهبودوقتیفروشندههزینهآنراازکارتش
کم کرد با دیدن رســید گفت 15« :هزار تومان؟
باز گرون شــده؟» فروشــنده جــواب داد« :همه
چیز گرون شده!» صاحب مغازهای دیگر از نبود
پوشکهایسایزبزرگدوبرندمشهورگفت.
•افزایشقیمتنداشتیم،گرانفروشیاست

کارشناس بازرسی و نظارت سازمان صنعت،
معدن و تجــارت خراســان رضوی در پاســخ

به علت گرانــی محصوالت ســلولزی در یک
مــاه گذشــته گفــت :در یک مــاه گذشــته در
ایــن محصــوالت افزایــش قیمــت تولیــدی
نداشــتهایم و گــران شــدن بعضی مــوارد به
علت گرانفروشی بوده است که به این موارد
رسیدگی میشود .
وی همچنیــن بــه انتشــار نامــهای در
فضــای مجــازی از طــرف انجمــن صنفــی
تولیدکننــدگان ولــی بــدون امضــا و بــدون
شــماره اشــاره کــرد کــه ادعــا کــرده بــود

پیشــتر در گفت وگویی که خراســان رضوی با
معاون بازرسی ســازمان صمت استان داشت
ســاعدی اظهارکرد :قیمت «تیشــو» کــه ماده
اولیــه بســیاری از محصــوالت ســلولزی مثل
دستمال کاغذی و پوشک است در بازار جهانی
تغییر کــرده و در داخل هم که واردات اســت و
وضعیت را ما میدانیم ،یکی از تولیدکنندگان
معروف کاالهای ســلولزی در اســتان با 800
کارگر قصــد دارد؛ تعطیل کند ،یک ماه اســت
هــر روز در تهران و اســتانداری پیش ماســت،
امــا دولت مجــوز این کــه محصولــش را گران
کنــد نمیدهــد و ایــن تنها نیســت در کشــور
این مــوارد زیاد اســت ،اگــر در تهــران بتوانند
توضیحات خودشــان را برای سازمان حمایت
بهکرسیبنشانند،قطعاافزایشبرایشاناتفاق
خواهد افتاد ولی تا زمانی که رســمی نشــود و
اعالم مراجع ذیصالح ،هیــچ واحد تولیدی،
فروشنده یا واردکنندهای حق افزایش قیمت
ندارد و ما چنین مواردی را در استان رسیدگی
میکنیم؛ مردم هم با شــماره  124میتوانند
گزارش دهند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن مطرح کرد :

لزوم نهادینه سازی ازدواج و فرزندآوری توسط نهادهای فرهنگی
علــی نــوری /مدیــر شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان
بردسکن در مراسم تجلیل از فعاالن طرح صیانت از جمعیت
که با حضور مســئول امور زنــان و خانــواده فرمانــداری این
شهرســتان برگزار شــد ضمن گرامیداشــت هفتــه جمعیت
با بیــان ایــن کــه بــرای ازدواج و فرزنــدآوری بایــد اقدامات
فرهنگی صورت گیرد ،اظهار کرد:نهادهــای فرهنگی باید
ســرمایه گذاری بهتــری در جهت بهبود وضعیــت جمعیت و
جوانی جمعیت داشته باشــند .محمدرضا رضانژاد در ادامه
به ســندروم آشــیانه خالی و پیری جمعیــت در آینده اشــاره
کرد و افزود :چنان چه اقدامــات در حوزه صیانت از جمعیت
صــورت نگیرد در آینــده در خانه کســی نخواهد بــود که می
طلبد فرزندآوری افزایش یابد .مدیر شبکه بهداشت و درمان

بردســکن همچنین بــه طالق ها اشــاره کــرد و گفــت :باید
جهت جلوگیری از طالق در نهادهای فرهنگی برنامه ریزی
شــود.در ادامه خانممختاری مســئول امور زنــان و خانواده
فرمانداری شهرستان بردسکن در سخنانی به طرح صیانت
از جمعیت و خانواده و قانون حمایت از خانواده اشــاره کرد.
وی اظهار کرد :کمیته امور بانوان شهرســتان رتبه دوم را در
بین شهرســتان های اســتان دارد که این موضوع با تعامل و
همکاری و زحمات انجام شده توسط تمامی ادارات و رابطان
بانوان صورت گرفته اســت .در ادامه حسین امامیان رئیس
مرکز بهداشت بردســکن نیز در ســخنانی با توجه به این که
سیاست های جمعیتی ابالغ شده است،گفت  :باید با برنامه
ریزی و عزم جدی در جهت پیشبرد اهداف این سیاست های

ابالغی گام برداشت .وی درباره نرخ باروری پایین شهرستان
بردسکن گفت :بر اساس (TFRنرخ باروری کل ) عدد  1.9و
رنگ قرمز است که باید درجهت افزایش نرخ باروری گام های
موثری برداشت .دکتر فرشته بزمی متخصص زنان و زایمان
شهرستان بردسکن نیز در سخنانی به انجام مشاوره و آموزش
های الزم اشاره کرد و گفت :باید با انجام مشاوره میزان طالق
در شهرســتان کاهش یابد .وی افزود :آموزش خیلی کمک
کننده خواهد بود .خانم جعفری کارشناس مسئول سالمت
خانواده و جمعیت مرکز بهداشت بردسکن نیز به برنامه های
وزارتی در حوزه جوانی جمعیت و صیانت از جمعیت اشــاره
کرد و گفت :باید برای ایران جوان اقدامات موثری در جهت
ترویج ازدواج و فرزندآوری صورت گیرد.

مدیر عامل آب و فاضالب خراسان رضوی مطرح کرد :

استفاده از آب شرب برای دام در نیمی از روستاهای استان
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب خراســان
رضوی گفت :نیمی از  14میلیون راس دام
موجود در این استان در واحدهای مسکونی
روستایی نگهداری می شوند که باعث کمبود
آب در بعضی مناطق شده است.
"ســید ابراهیم علوی" در نشســت با فرماندار
شهرستان رشــتخوار جمعیت تحت خدمات
آبفای استان را سه میلیون و  300هزار نفر در
 98شهر و دو هزار و  930روستا اعالم کرد و
گفت :آبفا برابر قانون باید برای هر فرد 120
لیتر آب در شبانه روز تامین کند ولی این رقم

هم اکنون  172لیتر است.
وی افزایش  52لیتر در شــبانه روز را ناشی از
مصرف آب برای دام و آبیاری باغ های زعفران
و درختــان در روســتاها دانســت و بــا اشــاره
به رســالت ایــن شــرکت در تامین آب شــرب
بهداشتی مشترکان گفت :آبفا وظیفه تامین
آب استخر  ،باغ ویالها  ،دام  ،باغ ها و مزارع را
ندارد و دستگاه های متولی باید جواب گوی
نیازهای غیرشرب روستاییان باشند.
علوی طول خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب
در اســتان را  30هزار کیلومتر اعالم کرد که

 15هزار کیلومتر آن فرســوده است و اصالح
این متــراژ  75هزار میلیارد ریــال اعتبار نیاز
دارد.
وی وضعیــت بارندگــی ســال آبی جــاری در
اســتان را مناسب ندانســت و گفت :در حالی
که وضعیت بارش ها در رشــتخوار از متوسط
استان بهتر بوده ولی این شهرستان همچنان
با کمبود آب مواجه است.
فرماندار رشتخوار هم اظهار کرد :اولویت اول
شهرستان رشتخوار تامین آب شرب است که
با جدیت پیگیری می کنیم تا این مشکل قبل

همزمان با هفته میراث فرهنگی انجام شد :

افتتاح موزه شهر کدکن
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدســتی شهرســتان تربت حیدریه از
افتتــاح موزه شــهر کدکن همزمــان با هفته
میــراثفرهنگــی بــا حضــور امــام جمعــه،
نماینده مجلس و مســئوالن این شهرستان
خبر داد.
به گزارش روابطعمومــی اداره کل میراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
خراســان رضوی ،علی محمدی با بیان این
مطلب افزود :منطقه کدکــن به دلیل وجود
جاذبههای متعــدد در حوزههــای تاریخی،
فرهنگی ،مشــاهیر ،صنایعدستی و میراث
معنوی قابلیــت ایجاد موزههــای تخصصی
را دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری
و صنایعدســتی شهرســتان تربت حیدریه
ادامــه داد :بهدلیــل پیشــینه تاریخــی و
غنــی و همچنیــن وجــود اشــیای تاریخی
و باستا نشناســی فــراوان در مجموعــه
تاریخی فرهنگی شیخ حیدر کدکنی ،این
اداره با مشــارکت مــردم محلــی و ادارات

و نهادهــای ســطح بخــش تــاش کــرد تــا
نخســتین موزه شــهر کدکن را با محوریت
نمایش کشــفیات اشیای باســتان شناسی
ایجاد کند.
محمدی تصریــح کرد  :خوشــبختانه پس از
اطالعرســانی عمومــی در منطقــه کدکــن
در زمینه ایجــاد این موزه  ،اشــیای اهدایی
زیادی بــرای نمایــش در این مــوزه تحویل
شــد و همچنیــن آثــار تاریخــی و باســتانی
کــه در گذشــته از منطقه کدکن کشــف و به
دلیل نبــود مکان مناســب بــرای نگهداری
به مکان های دیگر منتقل شــده به این موزه
بازگردانده شد.
رئیــس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دســتی شهرســتان تربــت حیدریه
افــزود  :در موزه کدکــن اشــیای تاریخی به
دســت آمده از کاوشهای باستانشناسی،
اشــیای ســفالی و فلــزی ،ســنگ قبرهــا،
کاشــیهای تاریخــی ،نســخههای خطی و
وقفی ،غرفه چلهخانه و دیگــر موارد مرتبط
با میراثهــای معنوی منطقــه کدکن برای

بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.
وی درخصــوص مــکان مــوزه ایــن شــهر
گفت :با توجه به این کــه مجموعه تاریخی
فرهنگــی شــیخ حیــدر کدکنــی از قدمت
بســیاری برخــوردار اســت و خــود بنــای
ســاختمان نشــان دهنده تاریــخ معماری
این منطقه اســت ،این بنا بــه عنوان مکان
مــوزه کدکــن معرفــی و انتخــاب شــده
است.
محمــدی افــزود :مــردم فرهنــگ دوســت
منطقه کدکــن میتوانند در صــورت تمایل
اشــیا و آثــار تاریخــی خــود را کــه در منازل
نگهداری میکننــد ،ضمن دریافت رســید
و اســتفاده از دیگــر مزایــای اداره میــراث
فرهنگــی شهرســتان ،بــا حفــظ نــام برای
نمایش در معرض عمــوم به این موزه تحویل
دهند.
در پایــان ایــن مراســم از هشــت نفــر از
اهداکنندگان اشیای تاریخی به این موزه و
فعاالن حوزه میراث فرهنگی توسط نماینده
مجلس تقدیر شد.

از بروز بحران در تابستان برطرف شود.
"حســین باهوش" بر راه اندازی چاه شــماره
یک روستای کتو برای تزریق آب به شبکه آب
رسانی روستاهای پایین دست بخش جنگل
تاکید کرد و این منطقه را در حوزه آب رسانی
مستحق توجه بیشتر دانست.
وی با ضروری خواندن اصالح شــبکه توزیع
شهرســتان برای جلوگیری از هدر رفت آب ،
خاطر نشان کرد :استفاده بهینه از آب و ترویج
مدیریت مصرف در جامعه به کاهش مشکالت
حوزه شرب در استان کمک خواهد کرد.

اخبار
گوناگون

مسئول ایثارگران ناحیه مقاومت بسیج
نیشابور مطرح کرد:

تقدیم  ۶۱شهید از نیشابور
برای عملیات آزادسازی خرمشهر

شجاعی مهر /مســئول ایثارگران ناحیه مقاومت
بســیج نیشــابور گفــت :شهرســتان نیشــابور در
عملیات بیــت المقــدس و آزاد ســازی خرمشــهر
 ۶۱شــهید با افتخار تقدیم نظام مقدس جمهوری
اســامی کرده اســت.امین حصــاری با بیــان این
کــه میانگیــن ســن شــهدای نیشــابور در عملیات
بیت المقدس  ۲۲ســال اســت اظهار کرد :حجت
االسالم والمسلمین محمد ســلیمانی با  ۱۳سال
ســن به عنــوان کمــک آرپی جــی از لشــکر  ۵نصر
کم سن ترین شــهید و شهید شــفیع ناظری با ۳۷
ســال ســن به عنوان نیــروی نظامی از لشــکر ۷۷
خراســان باالترین ســن بود.حصاری اظهار کرد:
سه ارتشی ،هفت پاسدار ،دو روحانی 23 ،سرباز،
 26بســیجی با مشــاغل مکانیکی ،فرهنگی ،بنا،
کشــاورز ،قالی باف ،خیــاط و محصل از نیشــابور
در عملیــات بیت المقدس به درجه رفیع شــهادت
نایل آمدند.وی خاطر نشان کرد :تنها در  ۴خرداد
 15، ۶۱شهید از این شهرستان در این عملیات به
درجه رفیع شهادت رسیدند.حصاری گفت :برای
گرامیداشــت یــاد و نام شــهدا  ۱۵گــروه از ناحیه
مقاومت بسیج و بنیاد شهید به دیدار و سرکشی از
خانواده های شهدا رفتند.

استاندارخراسانرضوی:

نظارت سامانه ای برای مقابله
با قاچاق کاال موثرتر است

استاندار خراسان رضوی گفت :نظارت سامانه ای
بهترمی توانــد از قاچاق کاال جلوگیــری کند و این
گونه نظارت هــا باید بیش از پیش تقویت شــود.به
گزارش روابط عمومی استانداری یعقوبعلی نظری
در جلســه کمیســیون برنامه ریــزی ،هماهنگی و
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با تاکید
براین که باید در این جلســات از بیان گزارش کار و
عملکرد جدا شد و موضوع محور مطالب ارائه شود
،گفت :در بحث کشف کاالهای قاچاق باید از سمت
نظارت میدانی به ســمت نظارت های ســامانه ای
برویم.نماینده عالی دولت در استان افزود :نظارت
های میدانی قابل استمرار و پایش مناسب نیست
همه دســتگاه هــا باید ســامانه ای را بــرای نظارت
بر کاالها به کار ببرند تــا عالوه بر نظــارت بر بازار،
قاچاق کاالها هم مورد ارزیابی قرارگیرد.
نظری گفت :با استفاده از نظارت سامانه ای ،مراکز
کنترل مطلع میشــوند و درباره کاالها تصمیمی
درســت گرفته میشود.اســتاندار افزود :مســئله
مرز دوغارون از اولویت های ماســت ،باید مســائل
و مشــکالت زیرســاختی این مرز به عنوان ورودی
کشــور حل و برطرف شــود.نظری افــزود :فرایند
کارها باید توســط دســتگاه های مربوط بررسی و
نوع مواجهه با موضوع کاالی قاچاق اصالح شــود
و در آخر به نتیجه گیری درســت و راهکاری دقیق
برسیم.

دیدار استاندار با خانواده شهدای
فتح خرمشهر
اســتاندار خراســان رضــوی به مناســبت ســالروز
فتح خرمشــهر با خانــواده های شــهدای عملیات
آزادسازی خرمشــهر دیدار کرد .به گزارش روابط
عمومــی اســتانداری ،نظــری بــا حضــور در منزل
شهید محمد حســن فضلی و شــهیدان صفرعلی،
حسن و حسین ســلطانی از شــهدای عملیات آزاد
سازی خرمشهر با خانواده آن ها دیدار و گفت و گو
کــرد .وی در این دیدارهــای جداگانه بــر جایگاه و
منزلت خانواده شهدا و ضرورت تکریم هرچه بیشتر
خانواده معظم شهیدان تاکید کرد.

