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دولت نمی تواند ساالنه بیش از۵۰۰
هزارشغلایجادکند
صفری-نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس ،گفت:
پیش بینی ما این است که براساس اطالعات و در بهترین
حالت ،دولت نمی تواند بیشتر از  ۵۰۰هزار شغل در
سال ایجاد کند .حمید بنایی در جلسه کارگروه اقتصاد
مقاومتی که با حضور استاندار و مدیران کل استانی در
فرمانداری گناباد برگزار شد ،افزود :اقتصاد مقاومتی،
نگاه به درون ،توجه به ظرفیت های مردم و بومی سازی
است .وی افزود :در این شرایط از دولت انتظار می رود با
شناخت دقیق مسائل و مشکالت و بهره گیری بیشتر از
ظرفیت های منطقه برای توسعه و رونق اقتصادی تالش
کند .وی افزود :دولت اعالم کرده است در سال۹۵۰ ،
هزار شغل ایجاد خواهد کرد در صورتی که نمایندگان
پیش بینی می کنند در بهترین حالت تنها  ۵۰۰هزار
شغل ایجاد خواهد شد.وی تأکید کرد :هم اکنون تعامل و
همدلی بین دولت و مجلس خوب و نگاه مجلس یک نگاه
اعتدالی است و ما از دولت انتظار داریم در حوزه اشتغال
و اقتصاد مقاومتی حرکت های خوبی انجام دهد .وی
اظهار کرد :با ثبت جهانی قنات قصبه گناباد موقعیت
ویژه ای در گردشگری به وجود آمده است و نیازمند توجه
ویژه به این بخش هستیم.

مدیرکلدفترتقسیماتکشوریدرسفربه

صالحآباداعالمکرد:

ارتقایمنطقهصالحآبادبهشهرستان
در اولویت برنامه های ما قرار دارد

بهره مند -ارتقای منطقه صالح آباد به شهرستان در
اولویت برنامه های ما قرار دارد .مدیرکل دفتر تقسیمات
کشوری روز گذشته به خبرنگار خراسان رضوی گفت :از
منطقه صالح آباد بازدید کردم .این منطقه ظرفیت های
بسیار خوبی دارد .با توجه به قانون ساختار جمعیتی،
ارتقای منطقه صالح آباد به شهرستان دارای ایراداتی
است و آمده ایم تا آن را بررسی و با همکاری یکدیگر رفع
کنیم « .سعید جاللی » خاطرنشان کرد :استنباط من این
است که منطقه صالح آباد را باید از نظر ساختاری ارتقا
دهیم تا بتوانیم از ظرفیت های منطقه به نحو مطلوبی
استفاده کنیم .وی اظهار کرد :ارتقای منطقه صالح آباد
به شهرستان ،هم در حوزه توسعه منطقه و هم در حوزه
توسعه ملی و از نظر استراتژیک و ژئوپولیتیک با توجه به
پایدار بودن و قرار داشتن آن در یک منطقه سوق الجیشی
برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است و با ارتقای این
منطقه ظرفیت های آن نیز کشف می شود .وی در ادامه
درباره سفر به خراسان رضوی افزود :از برخی شهرستان
ها در خراسان رضوی دیدن می کنم و درخواست های
مختلفی در زمینه تقسیمات سیاسی روستا به شهر و
منطقه به شهرستان داریم و بعد از شهرستان تربت جام
از شهرستان کاشمر بازدید می کنیم.
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آب گرم کریزدر برزخ بی توجهی
بخشی

برخورداری از آب گرم معدنی که خواص درمانی
دارد ،یکی از مزیت های خدادادی وطبیعی
برای جذب گردشگر است .مزیتی که اگر از آن
درست استفاده شود ،عالوه بر معرفی مکان
های گردشگری کمتر شناخته شده درخراسان
رضوی ،می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی نیز
برای اهالی منطقه داشته باشد .یکی از   آب گرم
های معدنی که دراستان وجود دارد وکمتر به آن
پرداخته شده است ،آب گرم معدنی روستای کریز
از توابع بخش کوهسرخ است .دراین گزارش به
وضعیت اسفناک فعلی این آب گرم و توضیحات
مسئوالن می پردازیم.

•مسیرزیبای روستای کریز

به گزارش خراسان رضوی ،فاصله  15کیلومتری
جاده پرپیچ وخم آسفالته ریوش به کاریز رادر دل
تپه ها پیمودیم .باغ های زیبای میوه وبادام منطقه
که در فرازو فرود خشکسالی های اخیر هنوز
طراوت خاصی داشت ،نگاه هر بیننده ای را به خود
جلب می کرد .هرچند درختان زیادی نیز به دلیل
خشکسالی رخت سبز از آن ها گرفته شده بود وبه
خشکی گراییده بودند .پس از طی این مسیر زیبای
 15کیلومتری ،دوستان خبر از رسیدن به مقصد
یعنی همان آب گرم روستای کریزرا دادند .هرچه
به اطراف خیره شدم ،خبری از آن چه انتظارش
را می کشیدم ودر ذهنم ترسیم کرده بودم نبود.
چهاردیواری گلی حاشیه جاده توجهمان را به خود
جلب کرد ،فضایی که آب گرم روستا در داخل آن
محصور بود .دیدن این فضا خود حکایت گر داستان
تلخی بود ودرواقع رنگ رخساره خبر می داد از سر
درون .دیدن این آب گرم که باید تسکین دهنده آالم
باشد ،متاسفانه خود نیشتری بر زخم ها بود چرا که
در قیاس با نمونه های مشابه بسیاری در کشورکه
به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه ای سخت
وصعب العبور قرار دارند واز ظرفیت آن ها به بهترین
شکل ممکن در جذب مسافر وگردشگر استفاده شده
است ،آب گرم کریزبا وجود قرار گرفتن در مسیری
راحت ودر حاشیه جاده وضعیت بسیار بغرنجی دارد.

•افرادوقتی وضعیت آب گرم معدنی را می
بینند از آب تنی منصرف می شوند

به فضای داخلی وحوض آب معدنی که وارد شدیم
دو جوان اهل روستای کریز در حال آب تنی بودند.
محمدیکی از جوانان کریز می گوید  :افراد زیادی
برای استفاده از این آب گرم به روستا می آیند ولی
وقتی حال وروز ووضعیت نامناسب بهداشتی این
فضا را مشاهده می کنند حتی از یک آب تنی ساده
نیز منصرف می شوند .وی می افزاید  :قیاس این
آب گرم با نمونه های مشابه در کشور که به محلی
برای جذب گردشگر تبدیل شده ووضعیت آن
مناطق را متحول کرده ،بسیار متفاوت است .علی
کریزی دیگر جوان این روستا نیز می گوید :چند
سالی است خشکسالی امان مردم را بریده است
وبسیاری از درختان بادام ومیوه مردم که منبع
اصلی درآمد آن ها محسوب می شود از بین رفته
است .وی تصریح کرد :همین عوامل باعث شده
است که مهاجرت جوانان روستا به سمت شهرها
افزایش یابد چنان چه از موقعیت آب معدنی این
روستا درست استفاده شود و زمینه جذب گردشگر
مهیا شود ،شاهد تحولی بزرگ در اقتصاد این
منطقه خواهیم بود.

•نگرانی کشاورزان درباره حقابه از آب
گرم معدنی

رئیس شورای اسالمی روستای کریز نیز به
خبرنگارما درخصوص چرایی حال وروز آب معدنی
این روستا می گوید :آب گرم معدنی روستای کریز
با خاصیت درمانی به ویژه برای امراض پوستی
در موقعیتی بسیار عالی وبا راه دسترسی مناسب
در حاشیه جاده آسفالته قرار گرفته است .محمد
توفیقی کریزکی افزود :بنای فعلی این آب گرم را
در سال های دور خیران روستا احداث کردند که
متاسفانه با توجه به این که عده ای از کشاورزان این
روستا دارای حقابه از آب معدنی هستند ،فعالیت
های عمرانی بیشتر در این منطقه متوقف شد.
وی تصریح کرد :تا به حال جلسات متعددی در
خصوص حل مشکالت این آب گرم تشکیل وحتی
مقرر شد مبلغی از حساب دهیاری های بخش به
این حوزه اختصاص پیدا کند تا فضایی متناسب
احداث شود که متاسفانه این اقدام نیز به دلیل

حمایت نکردن کشاورزان عملی نشده است .رئیس
شورای اسالمی کریز افزود :این در حالی است که
به مالکان وکشاورزان که دارای حقابه در این آب
گرم هستند ،قول داده ایم که به حقابه آن ها خللی
وارد نمی شود .توفیقی افزود :با توجه به مشکالت
معیشتی مردم دراین راه باید از تمام ظرفیت های
موجود ورایزنی های مسئوالن عالی رتبه شهرستان
استفاده شود تا زمینه فعالیت های عمرانی در این
فضا آغاز شود .وی فضایی مناسب ودرخورشان
مسافران وگردشگران و چند دوش آب گرم را از
نیازهای اولیه این فضا برشمرد.

•موانع موجود برای احیای آب گرم معدنی

رئیس میراث فرهنگی وگردشگری کاشمر نیز
درهمین زمینه به خبرنگار ما می گوید:روستای
کریز با برخورداری از موقعیت مناسب گردشگری
وداشتن آبشاری زیبا همه ساله مسافران زیادی را
به خود جذب می کند .رضا یوسفی افزود :وجود
آب گرم معدنی در کنار این ظرفیت های طبیعی
باعث شده است روستای کریز به روستایی با
قابلیت های زیاد در بحث گردشگری تبدیل شود
که از همین رو این روستا به عنوان روستای هدف
گردشگری پیشنهاد شده است .وی با اشاره به
مشکالت موجود بر سرراه آب معدنی کریز می
گوید  :با توجه به این که مردم نجیب وشریف
روستای کریز تا به حال در بعد اقتصادی از این
ظرفیت ها منفعتی عایدشان نشده است واز طرفی
احیای این آب گرم را تهدیدی برای کشاورزی خود
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رئیسدانشگاهخبرداد:

اختصاص 8میلیارد برای طرح های
عمرانیدانشگاهحکیمسبزواری

اختصاص  200هزار دالر وام بالعوض
بین المللی به دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار
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گزارش
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می دانند ،تا به حال مجاب به همکاری در این زمینه
نشده اند .وی می افزاید :در این زمینه باید تغییر
نگاه مردمی وجایگزین کردن دیدگاه گردشگری
در بین کشاورزان به یک فرهنگ عمومی تبدیل
شود که در این راه استفاده از ظرفیت اجتماعی و
معتمدان برای متقاعد کردن مالکانی که در آب
معدنی حقابه دارند ،ضروری به نظر می رسد.
یوسفی تصریح می کند :برای سروسامان دادن به
این آب معدنی شرکت های سرمایه گذاری اعالم
آمادگی کرده اند اما ما معتقدیم که باید از دل خود
مردم این روستا یک شرکت تعاونی تشکیل شود تا
بهره بردارومنتفع آن خود مردم وکشاورزان باشند.
وی می افزاید :در صورت تحقق این امر اعتبارات
خوبی از سوی دولت اختصاص پیدا می کند که
امیدواریم این مهم در روستای کریز عملی شود.
وی با اشاره به مشکالت زیر ساختی گردشگری
در این منطقه می گوید  :حل مشکالت زیر ساختی
گردشگری در این منطقه همچون ایجاد اقامتگاه
های بوم گردی و مهیا کردن فضای سرمایه گذاری
می تواند باعث تحولی بزرگ دراقتصاد ومعیشت
مردم این منطقه شود .گفتنی است وجود ظرفیت
های بسیار باال در حوزه گردشگری در دو بخش
کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر وبخش بایگ
از توابع شهرستان تربت حیدریه که در مجاورت
یکدیگر قرار گرفته اند فرصت مناسبی است و
چنان چه مسئوالن این شهرستان ها ومردم به
درستی از این ظرفیت ها استفاده کنند این مناطق
می تواند گردشگران زیادی را جذب کند.

پورسخاوت -رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت:
امسال  80میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی
دانشگاه اختصاص یافته است که این عدد تا پایان امسال
افزایش می یابد .به گزارش خراسان رضوی ،جواد حداد
نیا در نشست خبری اظهار کرد :طرح های عمرانی این
دانشگاه بین  20تا  55درصد پیشرفت فیزیکی دارد
که با تخصیص به موقع اعتبارات بخشی از آن ها در
آینده نزدیک به بهره برداری می رسد .وی با بیان این
که دانشگاه حکیم سبزواری جزو شش دانشگاه برتر
کشور در عرصه دیپلماسی علمی است ،اظهار کرد :در
تفاهم نامههای بینالمللی کیفیت و تضمین اجرایی
مورد توجه دانشگاه است .وی با اشاره به انعقاد قرارداد
بینالمللی با دانشگاههای لیون فرانسه ،پاریس و ایتالیا
افزود :به زودی دو نفر از استادان برجسته دانشگاه ایتالیا
در دانشگاه حکیم سبزواری حضور مییابند .رئیس
دانشگاه حکیم سبزواری ،دیپلماسی علم و فناوری
را گفتار غالب در دنیا دانست و تصریح کرد :یکی از
مهمترین وظایف دانشگاه آموزش دانشجویان است و
برقراری ارتباط با دانشگاه های مطرح دنیا در افزایش
کیفیت آموزشی نقش مهمی دارد.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به همین موضوع در طول
سه سال گذشته اعضای هیئت علمی این دانشگاه موفق
به دریافت بیش از  200هزار دالر گرنت(وام بال عوض
برای کارهای پژوهشی ) و اجرای طرح های عملی و
پژوهشی با همکاری دانشگاه های اروپایی و آسیایی
شدند .حدادنیا با بیان این که در سال  92هفت نشریه
دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به
فعالیت بوده است ،تصریح کرد :هم اکنون تعداد نشریات
دانشجویی این دانشگاه به  51نشریه فعال افزایش
یافته است و در دو سال اخیر محتوای نشریات بازنگری
نشده است بلکه مسئولیت انتشار مطالب نشریات
برعهده دانشگاه است .وی با اشاره به لزوم افزایش ایجاد
کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها ،افزود :در سال
 92حدود هشت کرسی آزاداندیشی در دانشگاه حکیم
سبزواری تشکیل شد ولی طی چهار سال اخیر تعداد آن
به  17کرسی رسیده است.
حدادنیا دانشگاه حکیم سبزواری را یکی از دانشگاههای
موفق در جذب اعتبارات اعالم کرد و گفت :اعتبارات
دانشگاه حکیم سبزواری امسال نسبت به گذشته سه
برابر افزایش یافته است .وی با بیان این که در گذشته
اعتبارات پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری یک درصد
مجموع اعتبارات بود ،افزود :هم اکنون  14درصد
اعتبارات دانشگاه به حوزه پژوهشی اختصاص یافته
است .حدادنیا از ساخت سریال حکیم حاج مالهادی
سبزواری با همکاری این دانشگاه خبر داد و یادآور شد:
تاکنون پاسخی از سوی کارگردان برای ساخت این
سریال دریافت نشده است.

چهرهها وخبرها
مدیرکلمیراثفرهنگیاستاناعالمکرد:

مدیربنیادمسکنانقالباسالمیبردسکن:

پرونده 7اقامتگاه بوم گردی گناباد به
صندوقکارآفرینیامید ارسالشد

 29روستای بردسکن دارای طرح هادی
هستند
نوری -مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی بردسکن گفت :از مجموع  69روستای
باالی  20خانوار شهرستان ،این بنیاد موفق به تهیه و تصویب طرح تمامی روستاهای شهرستان و اجرای
 29طرح هادی با اعتباری حدود  60میلیارد ریال شده است .احسان میری در گفتوگو با خبرنگار ما
بیان کرد :شاخص تهیه طرح هادی در شهرستان  100درصد  ،شاخص اجرای طرح هادی روستایی
شهرستان  40درصد و شاخص استان  35درصد است .وی افزود :امسال نیز اجرای طرح هادی سه
روستای شهرستان از جمله،کاظمآباد ،فیروزآباد و زمانآباد به اتمام خواهد رسید و طرح هادی دو
روستای زنگینه و قوژدآباد نیز کلنگزنی خواهد شد.

با خبرنگاران
شهرستان ها

خاکشور /سر پرست کمیته امداد رشتخوار گفت :در
قالب حرکتهای جهادی ،هفت واحد مسکونی با
همکاری کمیته امدا د و گروه های اعزامی جهادی به این
شهرستان برای محرومان احداث شد.
مجید حسین زاده در حاشیه بازدید از این پروژه ها در
بخش جنگل و مرکزی رشتخوار افزود :این پروژهها در
مجموع با هزینه 175میلیون تومان به بهر هبرداری
رسید .
*رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خواف گفت:
روز گذشته یک گروه 9نفره از گردشگران ایتالیایی از
جاذبه های تاریخی شهرستان خواف بازدید کردند.
مهدیان /در مراسمی با حضور امام جمعه ،فرماندار،
تعدادی از مسئوالن ادارات و نهادها و جمعی از پزشکان
و فعاالن حوزه بهداشت و درمان کاشمر ،دومین داروخانه
شبانهروزی این شهرستان افتتاح شد.
نوری  /معاون اداری  -مالی آموزشوپرورش خلیلآباد
گفت :طبق توافق با اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس
خراسان رضوی 100 ،درصد مدارس خلیلآباد در سال
 97از سیستم گرمایشی مطبوع بهرهمند میشود.
غضنفری /رئیس شورای شهر تربت حیدریه ازنحوه
اجرای تبصره 3ونارضایتی شهروندان از شفاف سازی
نکردن آبفای شهر برای هزینه کرد وجوه دریافتی از
شهروندان انتقاد کرد .نادر سلیمانی درجلسه شورای
شهرگفت:نارضایتی شهروندان از نحوه اجرای تبصره 3
به حق است و با وجود ابالغ مصوبه شورای شهربا موضوع
تعدیل مبالغ تبصره  3به اداره آبفا در تاریخ دوم شهریور،
جای سوال دارد که چرا این مصوبه اجرا نمی شود .دراین
زمینه مدیریت اداره آبفا باید پاسخ گو باشد.
*پلیس نیشابور یک کارگاه تولید لبنیات غیربهداشتی
در بخش زبرخان را شناسایی و پلمب کرد.
ایشان زاده /رئیس شبکه دام پزشکی قوچان گفت:
ازابتدای سال تاکنون برای ارسال  ۱۱هزارتن فراورده
خام دامی از این شهرستان به دیگر نقاط کشور  ،مجوز
بهداشتی قرنطینه ای صادر شده است.
محمودی /دادستان عمومی وانقالب سرخس ازبرخورد
شديد با عامالن جرایم خشن وخدشه دار کردن حيثيت
مردم شهيد پرور شهرستان خبر داد.

صفری -مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت :اجرای طرح های گردشگری
در گناباد موجب رونق این منطقه و ایجاد اشتغال می شود .محمد رحیم رهنما در حاشیه جلسه کارگروه
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال گناباد افزود :کل اشتغال پیش بینی شده حوزه گردشگری گناباد پنج
درصد میزان اشتغال این شهرستان است .وی گفت  :پرونده هفت اقامتگاه بوم گردی گناباد تکمیل و
برای دریافت تسهیالت به صندوق کارآفرینی امید ارسال شده است که از این تعداد دو مورد تسهیالت
را دریافت کرده ایم و تعدادی در نوبت دریافت تسهیالت هستند .وی افزود :اعتبار تملک دارایی میراث
فرهنگی  ۶۰۰میلیون تومان است که برای جذب آن تالش کرده ایم.

معاونبرنامهریزیجهادکشاورزیاستان:

 ۸۰درصد مزارع گناباد در وضعیت
خشکسالیشدیدقراردارد

معاون برنامه ریزی جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت :کمبود آب باعث شده
است  ۸۰درصد مزارع گناباد در حالت خشکسالی شدید قرار گیرد .محمدرضا اورانی افزود :شهرستان
گناباد در طول سال  ۳۱۰میلیارد تومان تولیدات کشاورزی دارد که این میزان می تواند افزایش یابد.
وی گفت  :مجموع تولیدات این شهرستان براساس آب مصرفی در حدود  ۵۰۰گرم است که در ۱۰
سال گذشته چهار هزار و  ۴۳۹هکتار کشت آبی شهرستان گناباد کاهش پیدا کرده است .اورانی افزود:
کاهش بارندگی و اقلیم شهرستان از عوامل تاثیرگذار در کاهش میزان کشت آبی این شهرستان است و
 ۸۰درصد مزارع گناباد در حالت خشکسالی شدید قرار دارد.

باحضور مسئوالن و استادان دانشگاه

اخبارحوادث

دومینهمایشملیخربزهدرتربتجامبرگزارشد
گزارش
حقدادی

دومین همایش ملی خربزه به همت مجتمع
آموزش عالی کشاورزی ودام پروری تربت
جام وهمراهی فرمانداری،جهادکشاورزی
ومراکز آموزش عالی کشوری،استانی ومحلی
باحضور استادان دانشگاه ها وبا شرکت امام
جمعه،کشاورزان ونخبگان بخش کشاورزی با
محوریت مدیریت آبیاری وتغذیه،به نژادی وتولید
بذر،مدیریت تولید و به زراعی،فیزیولوژی تولید
وپس ازبرداشت،آفات،بیماری ها،علف های هرز
وتنش های غیر زنده،اقتصاد وبازاریابی،اشتغال
و فرهنگ،فراوری های جانبی ومحیط زیست
در تاالر جامی این شهرستان برگزار شد.دراین
همایش پس ازاجرای چندسرود محلی وپخش
نماهنگ کاشت،داشت وبرداشت محصول
خربزه ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت:
آن چه امروز درباره محصول خربزه گفته می شود
فارغ ازعلم،ژنتیک واصالح نژاد است.پروفسور
کاشی افزود :خربزه یک گیاه است که نوع وحشی
ندارد واز ابتدا قابل مصرف بوده است.وی اضافه
کرد :آن چه امروز ازمحصول خربزه در اختیار
داریم ،حاصل زحمات کشاورزان گذشته است
که براثرتجربه این محصول را حفظ کرده اند
وهیچ دانشمند ومحققی روی خربزه کارنکرده
است.پروفسور کاشی ادامه داد :منشأ خربزه،
فالت آفریقا و آسیا و مهدآن در فالت ایران است
که مراحل تکامل را در کشور ما طی کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد:
خربزه به لحاظ گیاه شناسی یک پایه است و چون
طبیعت کویری دارد ،با دمای 16درجه سانتی
گراد رشد می کند.وی به کشاورزان توصیه
کرد :راه و روش کشت خربزه پیشینیان راکنار
نگذارند زیرا دچار بحران خواهند شد تا همان

اتفاقی که برای آب افتاده است برای این محصول
نیفتد.پروفسورکاشی تاکید کرد :کشاورزان
باید همچنان محصول خربزه را برای ما ایرانیان
حفظ وبرای بهبود این میوه تالش کنند ودر
زمینه مصرف بهینه آب،عملکرد متوسط وتولید
خربزه با قابلیت حمل و نقل بهتروبیشتررا هدف
گذاری کنند.

•مراکز آموزش عالی باید براساس اصول و
روش های نوین وعلمی برای جامعه برنامه
تدوین کنند

درادامه فرماندار تربت جام بامعرفی این شهرستان
درحوزه های مختلف گفت :با شروع دهه پنجم
انقالب ،کار و برنامه فله ای دیگر جواب نمی دهد
بلکه مراکز آموزش عالی باید براساس اصول
و روش های نوین وعلمی برای جامعه برنامه
تدوین کنند.علی رستمی افزود :برای سود دهی
وبازاریابی درست محصول خربزه باید به روش
های علمی و نوین کشت شود که ما درحوزه اجرا
وعمل مدل نداریم وکمترین عایدی ازفروش
به دست تولید کننده می رسد.وی اضافه کرد:

خربزه با کامیون از شهرستان خارج می شود.باید
با توجه به بازاریابی،فروش وسلیقه مصرف کننده
خربزه تولید و برای صادرات آن برنامه ریزی کنیم.
فرماندار تاکید کرد :مراکز آموزش عالی باید برای
کشاورزان شیوه های علمی نوین درمراحل کاشت
،داشت و برداشت تدوین کنند.رستمی خاطرنشان
کرد :برای حفظ این محصول راهبردی باید به
سمت استقرار صنایع تبدیلی در منطقه برویم که
نیازمند سرمایه گذاری دراین حوزه هستیم.

• ۳۵هزار هکتار سطح زیر کشت خربزه
در خراسان رضوی

در ادامه این همایش مدیر جهاد کشاورزی تربت
جام گفت :در کشور بیش از  80هزار هکتار،
زیرکشت خربزه قرار می گیرد که ازاین میزان35
هزار هکتار در خراسان رضوی و 18هزارهکتار
درتربت جام است و این شهرستان رتبه اول
کشوری را در تولید این محصول مهم و راهبردی
دارد.مهندس علی اصغرخوشخو افزود :خربزه
ارزش غذایی زیاد و نقش مهمی درسبد میوه
خانواده و قابلیت اقتصادی،سودآوری و اشتغال

شهرستان ها

زایی باالیی دارد.وی ادامه داد :شهرستان
تربت جام به لحاظ اقلیم گرم و خشک بهترین
طبیعت را برای کشت خربزه دارد که زبانزد دیگر
نقاط کشور است.رئیس مجتمع آموزش عالی
کشاورزی و دام پروری ومسئول برگزاری همایش
ملی خربزه گفت :این مجتمع با هدف ماموریت
گرایی باید نقش و سهم خودرا درتاثیرگذاری
حوزه کشاورزی پیداکند .مردم این منطقه با
کشت خربزه عجین وبزرگ شده اند .این محصول
راهبردی درحوزه تاریخ وفرهنگ مشهور و برند
کشاورزی منطقه درکشور است.
دکترمحمدناصرمودودی افزود :تغییرات گسترده
درحوزه کشاورزی،اقلیم ومحیط زیست مارا
ملزم می کند که نگاه مان را به کشت خربزه
اصالح کنیم و توسعه بدهیم.وی اضافه کرد :با
ادامه روند فعلی تولید محصول خربزه در آینده
نزدیک با بحران خاک،آلودگی و آب مواجه
خواهیم شد.رئیس مجتمع آموزش عالی تربت
جام تصریح کرد :کشت خربزه را باید به روش
های علمی و عملی انجام دهیم و شرایط را برای
حضور استادان ونخبگان کشاورزی آماده وبرای
بهبود شرایط کشاورزی راهکار علمی برای آینده
تعریف کنیم.درادامه این همایش  10مقاله
علمی با موضوعات بازنگری در روش های تغذیه
گیاهان جالیزی،چشم انداز اصالح خربزه،پیوند
خربزه وراهکار برای تداوم کاشت وتولیدخربزه
سالم،جنبه های مولکولی بیماری پژمردگی،اثر
زمان کاشت برخصوصیات عملکرد وخسارت
مگس خربزه،تحلیل راهبردی بازاریابی با
رویکرد ورود به بازارهای جهانی و ...را اعضای
هیئت علمی دانشگاه های تهران،فردوسی
مشهد،اصفهان،بلخ افغانستان و مجتمع آموزش
عالی کشاورزی و دام پروری تربت جام و نخبگان
و محققان حوزه کشاورزی ارائه کردند و درپایان
به صاحبان مقاالت برتر لوح یادبود و تندیس
همایش اهدا شد.

یک کشته و 7مصدوم درتصادف
پژو با اتوبوس
برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با اتوبوس
مسافربری در محور نیشابور -مشهد یک کشته و
هفت مصدوم برجای گذاشت.به گزارش ایرنا،
مصدومان این حادثه با سه دستگاه آمبوالنس به
بیمارستانهای نیشابور منتقل شدند.

سانحهرانندگیدرمسیرمشهد-
فریمانجانیکنفرراگرفت
رئیس پلیس راه استان گفت :برخورد یک دستگاه
کامیونت با خودروی سمند در مسیر جاده مشهد -
فریمان مرگ راننده خودروی سواری را رقم زد.سرهنگ
هادی امیدوار در گفت و گو با ایرنا افزود :این حادثه
ساعتی پیش در کیلومتر  30جاده مشهد به فریمان رخ
داد و در پی آن کامیونت نیز واژگون شد.وی گفت :راننده
خودروی سمند در این حادثه به دلیل شدت جراحات
در دم جان باخت .انحراف به چپ علت این حادثه بود.

قاچاقچیحرفهایبا420کیلوگرم
تریاکدستگیرشد

پورسخاوت  -فرمانده انتظامی استان از دستگیری
قاچاقچی حرفه ای و کشف 420کیلوگرم مواد افیونی
در سبزوار خبر داد.سردارقادر کریمی گفت :محموله
سنگین تریاک که به وسیله یک دستگاه خودروی
کامیونت ایسوزو حامل بار لبنیات از استان های جنوبی
به مقصد استان های شمالی کشور قاچاق می شد،
صبح دیروز در حوزه استحفاظی شهرستان سبزوار پس
از کنترل و مراقبت های پوششی متوقف شد.وی گفت:
با دستگیری راننده کامیونت ،در بازرسی از این خودرو،
420کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در 41بسته
قالبی جاسازی شده بود ،کشف شد.

