۷
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عضو هیئت رئیسه شورا
مطرح کرد:

تاکداران از نبود بسته بندی مناسب
جوالن دالالن و گرانی سموم گالیه دارند

 ۳آفت هر ساله
انگور قوچان

مادر شهیدان داورزنی
آسمانیشد
صفحه۱
سرپرستهاللاحمراستان
اعالمکرد:

کمک 4میلیاردی
داوطلبان به مناطق
محروم
صفحه۲

چرخش مالی 2000میلیاردی
صنعت سوغات در مشهد

Wed . 20. Oct .2021. No.4810

بازدید تولیت آستان
قدس ازمرکز نگهداری
کودکان بی سرپرست

چهارشنبه  2۸مهر  1۳ / 1400ربیع االول 1443
 8صفحه/شماره  / 4810قیمت 600 :تومان

یعقوبعلینظری،استاندارجدیدخراسانرضوی:

اولویتاصلیمعیشت مردماست

صفحه۷

رئیسدفترنمایندگی
ولیفقیهدراموراهلسنت
خراسانرضویمطرحکرد:

وحدت؛ رمز پیروزی
امت اسالمی
صفحه۱

صفحه۲

مهمترین معضل مناطق
حاشیه مشهد ،کمبود فضای
آموزشی برای دانش آموزان
است

باپیگیریمعاونتپیشگیری
از وقوع جرم دادسرای
مشهدوموافقتشهرداری
انجامشد

مهرتغییربرنام های
تکراری 80معبر
در مشهد

صفحه۲

معاونشهردارمشهد:

بسته مدونی برای
تبیینمعماریاسالمی
وجود ندارد
صفحه۲

معاون علوم پزشکی مشهد از
افزایش مراجعه بیماران سرپایی
کرونا خبر داد:

پساز گرانی وکمبود
چند روزه در بازار مرغ گرم
مسئوالنازپیگیریهابرای
توزیع روزانه 200تن مرغ
منجمدخبرمیدهند

پیکششمپشت
دروازههایمشهد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد گفت :با توجه به افزایش مراجعه
بیماران سرپایی به مراکز جامع سالمت
منتخــب و اورژانــس بیمارســتانها ،بــا
هشــدار اولیــه ورود به موج جدیــد کرونا
مواجه ایم .سید جواد حسینی ...

صفحه۲

رئیسبازرگانیخارجی"صمت"خراسانرضویخبرداد:



عکس :خبرگزاری صدا وسیما /آرشیو

 ۷استاد دانشگاه
فردوسی در فهرست
یک درصد دانشمندان
پراستناد

خیّرهست
زمیننیست!

صفحه۷

رئیسدفترنمایندگیولیفقیهدراموراهلسنتخراسانرضویمطرحکرد:

افزایش واردات کاال از افغانستان به خراسان رضوی

وحدت؛ رمز پیروزی امت اسالمی

رئیس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی گفت :واردات کاال از افغانستان به خراسان رضوی در نیمه نخست
امسال افزایش یافته اســت که این امربا هدف تحقق سیاستهای استان
مبنی بر ایجاد تعــادل و توازن تجارت با این کشــور اهمیت بســیاری دارد.
امیرفخریــان در گفت و گو بــا ایرنا اظهار کــرد :پیش از این همــواره میزان
صــادرات کاال از خراســان رضوی بــه افغانســتان بیشــتر از واردات کاال از
افغانستانبهایناستانبودهوتوازنالزمدرتجارتباآنکشوربرقرارنبوده
است.ویافزود:درششماهنخستامسالپنجمیلیونو ۳۳۲هزارو۶۱۹
دالر کاال ،شــامل مواد اولیه بخش تولید مانند دانه هــای روغنی و بذرهای
بخشکشاورزیازافغانستانبهخراسانرضویواردشدهاست.
وی گفت :صادرات کاال به افغانســتان ،به عنوان نخســتین شریک تجاری
خراسانرضوی،طیششماهنخستامسالبهرقم۲۸۸میلیوندالررسید
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل  ۳۰درصد کاهش یافت .امیرفخریان
افزود:کلوارداتکاالبهاستانطیششماهنخستامسال ۲۵۸میلیون
دالربودکهدرمقایسهبامدتمشابهسالقبل ۴۲درصدرشدداشتهاست.
ویعمدهوارداتکاالبهخراسانرضویدرششماه ابتدایامسالرامواد
اولیهوماشینآالتبخشتولیدذکروبیانکرد:وارداتگوشیتلفنهمراه
با  ۲۵درصد رشد ،پنبه با  ۹درصد رشــد ،نخ یک الیه با  ۱۰۰درصد رشد،
ماشینآالتخطتولیدنوردگرمبهارزشهشتمیلیوندالر،اسانسهای
غذاییوکلروپتاسیمبهترتیببیشترینحجموارداتکاالبهاستانرادراین
مدتتشکیلدادهاند.

حقدادی /رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت
خراسانرضویدرمراسمبزرگداشتهفتهوحدتدرتربتجام
گفت:شاهراهورمزنجاتاسالموامتاسالمیانسجام،همدلیو
وحدتامتاسالماست،وحدتیکهباتالشبزرگانبهدستآمده
بایدحفظوحراستشودوهمهاینمسیرراباقوتو قدرتادامه
دهیدوباتندروهامخالفتکنیدوبهآنانمیدانندهید.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،همزمــان بــا اولیــن روز از هفته
بزرگداشت وحدت و ایام خجسته میالد بابرکت پیامبررحمت و
مهربانی نبی مکرم اسالم(ص) و فرزندش امام جعفرصادق(ع)
محفلتقریبیوهمبستگیواخوتاسالمیباحضورامامانجمعه
وجماعات،علما،مسئوالناجراییونظامی،انتظامیوقشرهای
مختلف مردم به همت تولیت مجموعه مزار شــیخ احمد جامی و
ستادبزرگداشتهفتهوحدتبرگزارشد.دراینمحفلوحدتی
پس از نت خوانی گروه موسیقی مقامی فرزندان زنده یاد استاد
درپور ،اجرای گروه سرود حوزه علمیه و شــال گذاری  ۱۳نفر از
طالب حوزه علمیه احمدیه؛ رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در
امور اهل سنت خراســان رضوی با تبریکهفته وحدت و گرامی
داشــت یاد و نام شــهدای وحدت ســرداران شــهید شوشــتری،
محمدزاده و ماموستا شیخ االسالم که عمر خود را درراه تحکیم
وحدت و همدلی اخوت اســامی گذاشــتند ،گفت :بنیان گذار
جمهوری اســامی حضرت امامخمینی(ره) با تدبیر حکیمانه

۲

فاصله بیــن ۱۲تا ۱۷ربیــع االول را به نام هفتــه مبارک وحدت
نام گذاری کردند و بهانه ای شد که شیعه و اهل سنت در مجلس
باشکوه و ارزشمند تقریبی ،وحدت ،همدلی و انسجام را دوباره
تجربهکنند.حجتاالسالمجوانشیریباقدردانیازتولیتمزار
شیخ االســام احمد جامی که زمینه همدلی امت اســام را در
منطقهجامفراهممیکندوستادبزرگداستهفتهوحدتافزود:
شیخ احمد جامی که امروز درجوارش گردهم آمدیم ،با اندیشه
وحدتبخشیخودمیتواندالگویروحانیتتشیعواهلسنت
در اینخطه زرخیز باشــد و بنــای تاریخی و باعظمــت و با قدمت
تاریخی نشان دهنده جایگاه بســیار ارزشمند عالم جلیل القدر
احمدجامیدربینمردماست.
وی ادامه داد :بزرگان دین بی حســاب و کتاب در تاریخ ماندگار
و صاحب مزار نشدند وشیخ جامی شــدن مراقبت ،ایمان ،تقوا،
بصیرت و مواظبت می خواهد تا بتوانی جزو مفاخر بزرگ دنیای
اسالم شوی .حجت االسالم جوانشــیری ادامه داد :عالم اسالم
کســی اســت که به فکر امت اســام باشــد و دغدغه ســربلندی
سرنوشتاسالموتامینمسائلعالیهاسالموامتراداشتهباشد.
ویافزود:شاهراهنجاتاسالموامتاسالمیانسجام،همدلیو
وحدتامتاسالماست،وحدتیکهباتالشبزرگانبهدستآمده
بایدحفظوحراستشودوهمهاینمسیرراباقوتو قدرتادامه
دهیدوباتندروهامخالفتکنیدوبهآنانمیدانندهید.

مرغ یخی
مرهم بازار
داغ مرغ؟

صفحه۷

مادر شهیدان داورزنی آسمانی شد
ملکی /خیرالنساء داورزنی مادر شهیدان علیرضا
و محمدرضا داورزنی بعــد از تحمل مدتی بیماری
بهفرزندانشهیدشپیوستوآسمانیشد.مرحوم
«حاجیه خانم خیرالنســاء داورزنی» مادر شهیدان
واالمقام «علیرضــا و محمدرضا داورزنــی» در ۷۹
ســالگی به علت بیماری و پــس از ســالها دوری از
فرزندان افتخار آفرینــش ،دار فانــی را وداع گفت.

مراسم خاک سپاری وی با حضور مردم و مسئوالن
درشهرداورزنبرگزاروپیکراینمادرشهیددرجوار
فرزندان شــهیدش به خاک ســپرده شــد .برادران
شــهید «محمدرضا و علیرضا داورزنی» در سوم تیر
 ۱۳۴۳و یکم شــهریور  ۱۳۴۶در داورزن چشم به
جهانگشودندودر ۲۷دی ۱۳۶۵درشلمچهو۱۲
تیر ۱۳۶۵درمهرانبهمقامشهادتنایلآمدند.

