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حجت االسالم والمسلمین فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد:

رئیس کمیته نظارتی شماره  4شورای
اسالمی شهر مشهدمقدس:

نحوه نوسازی بافت پیرامونی حرم
مطهر رضوی نیازمند بازنگری است

اخبار
اقتصادی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
مطرح کرد

 3884تعاونی راکد در استان
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی خراســان رضــوی با
بیان این که شش هزار و 890
تعاونــی فعــال در ایــن اســتان
وجــود دارد ،تصریــح کرد :ســه
هــزار و  884تعاونــی در ایــن
اســتان نیــز راکــد و غیــر فعال
هســتند کــه شــش درصــد
تعاونی های کشور را شامل می شوند.
محمود احمدی در گفت و با ایرنا افزود:تعاونی هایی که
بیش از یک ســال متوالی هیــچ نوع فعالیــت اقتصادی و
عملکرد مالی با موضوع فعالیت های تعاونی خود نداشته
باشند ،غیرفعال شمرده می شوند.
وی افزود :در اجــرای بند چهار مــاده  54قانون بخش
تعاون ،که بخشــی از آن مربوط به بررســی و شــناخت
مشــکالت تعاونــی هــای غیرفعــال اســت و همچنین
طبقه بندی آن ها بر حســب رشــته فعالیت ،سیاســت
گذاری و برنامه ریزی به منظور فعال کردن این تعاونی
ها یا تعیین تکلیف تعاونی هایی که قابلیت فعال شدن
ندارند ،تعدادی از تعاونی های غیر فعال تعیین تکلیف
شدند.
احمدی با بیان ایــن که از ســه هــزار و  884تعاونی غیر
فعال اســتان ،هزار و  622مورد متعلق به شــهر مشــهد
است ،افزود :تاکنون  827تعاونی غیر فعال شهر مشهد
و  75تعاونی در شهرستانهای اســتان را تعیین تکلیف
کرده ایم.
وی با بیان این که تعاونی ها نقطه عطف اقتصاد مقاومتی
هستند ،اظهار کرد :با استفاده از ســرمایه های خرد می
توان بسیاری از فعالیت ها را به شرکت های تعاونی واگذار
کرد و سهم بخش تعاون را از اقتصاد استان افزایش داد.

معاونسازمانصنعت،معدنوتجارت
خراسانرضویخبرداد:

ترکیب جدید هیئت مدیره اتحادیه
مشاورین معامالت امالک مشهد
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت،
معدن و تجارت خراســان رضــوی گفت :اعضــای جدید
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف مشاورین معامالت
امالک مشهد با رای اعضای این صنف انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی این سازمان ،علی غفوری مقدم
اظهار کــرد :پس از برگــزاری انتخابات ،با توجــه به تایید
روند برگزاری انتخابات در هیئت نظارت مرکز اســتان با
تحویل اعتبارنامــه هیئت مدیره و بــازرس اتحادیه صنف
مشاورین معامالت امالک مشهد ،ترکیب جدید اتحادیه
 ،برای اداره امور به مدت چهار سال آینده انتخاب شدند.
وی گفت  :علی اصغر مرادزاده به عنوان رئیس اتحادیه،
ســید علیرضا علویان بــه عنوان نایــب رئیس اول ،ســید
مرتضی آقائی به عنوان نایب رئیس دوم ،جلیل یزدانی به
عنوان دبیر  ،احسان مهرپویان به عنوان خزانه دار ،عباس
کریمی و رضا ادیب اسالمی به عنوان عضو هیئت مدیره
و محســن بی داد به عنوان بازرس ،حائــز حداکثر آرا و به
عنوان هیئت مدیره این اتحادیه انتخاب شدند.

نمازجمعه
مسعود حمیدی

امام جمعه موقت مشــهد روز گذشــته در خطبه دوم
نماز جمعه ،به حوادث دو هفته گذشــته اشاره کرد و
گفت :در این مدت نگاه دنیا به ایران دوخته شده بود
تا ببیند چه اتفاقی در این کشــور مــی افتد اما مردم
این کشور دارای ویژگی های برجسته ای هستند که
بر اساس آن اجازه ورود مجدد دشمن به این خاک را
نخواهند داد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،حجتاالســام
والمســلمین محمدباقــر فرزانــه ،همچنیــن بــه
ســخنرانی مقام معظــم رهبــری در جمع مــردم قم
اشــاره و اظهار کــرد :در این ســخنرانی ،مقام معظم
رهبــری تحلیلی واقــع بینانــه از حــوادث اخیر ارائه
دادنــد و به مقــام و منزلت مردم ایران اشــاره کردند
و فرمودند«الزم اســت از ملت عزیزمان تشــکر کنم،
هزار بار باید تشــکر کنم نه یکبار» .این جمله را بنده
تاکنون نشــنیده بودم .ملت ما ملتی رشید ،باهمت،
زمانشــناس و وقتشــناس اســت؛ به کار بردن این
تعابیر یک دنیا حرف دارد.
امامجمعــه موقت مشــهد با طــرح این ســوال که چه
علل و عواملی باعث شــده اســت مقام معظم رهبری
اینگونه از ملــت تعریف و تمجید کننــد ،اظهار کرد:
جواب این ســوال ایــن اســت ،اول این کــه این ملت
دارای تفکر شیعی است؛ تفکری که با فطرت انسان
ســازگار و مبتنی بر عقل اســت و رهبرانــی بینظیر
دارد که همه این ها عامل رشد فکری انسان به شمار
می آید .از ســوی دیگر ایــن ملت جاذبههــای زیادی
را از دو رهبــر یعنی امــام خمینــی(ره) و مقام معظم
رهبری دیده اســت از این رو دل مردم به عشق این
دو بزرگوار گرهخورده است.
وی خاطرنشان کرد  :ملت ما به آن حد از رشد رسیده
اســت که بین مســئوالن و اصــل نظام فــرق بگذارد.
هرگز نظام را از فکر و عمل مسئوالن نمی شناسد .از

نظام مقدس جمهوری اسالمی آن قدر شناخت پیدا
کرده است که اگر مســئولی بهنظام پایبند بود ،پای
کار او است و گرنه به او نگاه هم نمیکند .اگر روزی
مســئولی از نظام جدا شود ،عشــق مردم از حکومت
و اصل نظام جدا نمیشود.
امامجمعه موقت مشهد ادامه داد :یکی دیگر از علل
تکامل ملت ایران ،پاسداری از خون  300هزار شهید
است که برای این انقالب جان خود را داده اند300 .
هزار مادر شــهید در این کشــور داریم و مردم ایران
نگاه تــوام با عظمت بــه این خــون ها دارنــد و حاضر
نیستند در روز قیامت به خاطر خیانت به خون شهدا
در دادگاه الهی محاکمه شوند .مردم ما قدر شهدا را
خوب میدانند.
وی عشــق مردم ایــران به وطــن را عامــل دیگری از
این تکامــل روحی دانســت و اظهار کــرد :این مردم
اجازه نمیدهند مجدد قدم نجس آمریکایی یا خوک
انگلیســی وارد این خاک شــود .مردم ایــن خاک را
معطــر به خون شــهدا میدانند و اجــازه ورود مجدد
دشمن به آن را نخواهند داد.

•برخی جای مداوای زخم ها ،مشکالت را به
گردن هم می اندازند

حجت االســام والمســلمین فرزانه در ادامه خطبه
خود بــه بخشــی از مشــکالت مــردم اشــاره کــردو
افزود :ایــن ملت درآنواحد با دو مســئله اصلی روبه
رو اســت؛ اول با دشــمن خارجی و دوم با مشــکالت
و زخمهــای داخلــی .دشــمن خارجــی ایــن ملــت،
اســتکبارجهانی بــه سرکردگی آمریکاســت و
بعد صهیونیســت خــون آشــام ،آل ســعود خــر پول،
منافقیــن پســت و ذلیل و ســرمایهداران خون آشــام
غربی .البته ملت موفق شــده اســت این دشمن را از
کشور بیرون براند؛ برای همین از سال  57تاکنون
این دشــمنان هر توطئهای توانستند به کار بستند تا
بلکه بتوانند مجدد بر این ملت مسلط شوند اما هربار
که چنین قصدی کردند یا تودهنی خوردند یا مشتی
به سرشان وارد شد که مانند گربه گیج شدند یا مثل

عکس :آرشیو

رئیس کمیته نظارتی شــماره  4شــورای اســامی شــهر
مشهدمقدس گفت :نحوه نوســازی بافت پیرامونی حرم
مطهر رضوی ،نیازمند بازنگری است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورای اســامی شهر
مشهدمقدس ،عصر پنج شــنبه گذشته نشست صمیمی
اعضای کمیته نظارتی شماره  4شــورا و شهردار منطقه
ثامن با ساکنان و کســبه محله عیدگاه در مسجد معتمد
برگزار شد.احمد نوروزی ،رئیس کمیته نظارتی شماره
 4شــورای شــهر مشــهد در این نشســت با بیــان این که
امیدواریم بتوانیم مشکالت این منطقه و بافت پیرامونی
حــرم مطهــر رضــوی را بــا همفکــری و تعامــل مجموعه
مدیریت شــهری و ســاکنان منطقــه برطرف کنیــم و در
نهایت ،کار خوب و مثمری را برجای بگذاریم ،اظهارکرد:
باید بپذیریم روند گذشته آن گونه که باید ،جواب نداده و
کارآمد نبوده است.
وی با تاکید بر لزوم اصالح روند نوسازی و به سازی بافت
پیرامونی حــرم مطهر رضوی ،افــزود :ادامه شــیوه های
کنونی به حال امروز ما منجر خواهد شد؛ بیش از دو دهه
از آغاز طرح نوسازی میگذرد و پیشرفت کار بسیار اندک
است.نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد :این طرح ،اولین
طرح نوسازی و به سازی نبوده و آخرین طرح نیز نخواهد
بــود؛ در این بــاره میتوانیــم از تجربــه کشــورهای دیگر
استفاده کنیم.
رئیــس کمیســیون اقتصادی و ســرمایهگذاری شــورای
شــهر مشــهد با بیان این که ضرورت اجرای طرح بر هیچ
کس پوشیده نیست و همه بر اجرای آن اتفاق نظر دارند،
افزود :برای بهبود شــرایط ،نیازمند تعامــل و همکاری با
ســاکنان و مالکان این منطقه هســتیم؛ وضع موجود در
شان زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی نیست و باید به
حال آن فکری کرد.
نوروزی با انتقاد از شــیوه تملــک امــاک و اراضی بافت
فرســوده منطقه ثامن ،اظهارکرد :خریدهــای نامنظم و
بدون برنامه ،سبب شده است مشــکالتی برای ساکنان
ایجاد شود و شرایط خوبی حاکم نباشد.

ملت ایران اجازه ورود مجدد دشمن به این خاک را نمیدهد

روباه پا به فرار گذاشتند .هرچند مشکل ایجاد کردند
و زخم زدند اما هیچ زمانی به هدف خود نرسیدند .
امامجمعه موقت مشــهد ادامــه داد :ایــن ملت چند
زخم و مشکل داخلی هم دارد ؛ بخشی از این زخمها
و مشکالت را دشمن ایجاد کرده است اما بنا بر بیانات
رهبری همه مشــکالت که مربوط به دشمن نیست و
یک سری مشکالت مربوط به مسئوالن امروز ،دیروز
و پریروز نظام است .این زخمها و مشکالت اگر مردم
را به آخ گفتن وا دارد دو اتفــاق میافتد؛ یکی هجوم
مگسها کــه منتظرند تا یکی بگوید مــرگ برگرانی،
آن وقت ایــن مگسها هجوم می آورنــد و بر این زخم
می نشــینند و زخم را عفونی می کننــد .دوم این که
در برابــر ایــن آخ گفتن ملــت  ،سیاســیون و برخی از
مسئوالن به جای این که به فکر مداوای زخم باشند،
شــروع میکنند بــه هم پریدن و مشــکل را بــه گردن
هم انداختــن .درحالیکه اگــر از ملت بپرســید می
گویند این مشــکالت تقصیر همه گروههاســت .این
چه ارادهای است که قصد دارد در ایران هر مسئولی
که مقداری توان خدمت به مردم را داشته یکشــبه

در مراسم تجلیل از  17تولیدکننده برتر بخش کشاورزی استان در سطح ملی مطرح شد

امسال خشکترین سال در 47سالگذشته

معاون وزیر کشاورزی :ساالنه  9میلیارد مترمکعب آب بر اثر ضایعات کشاورزی در کشور هدر می رود

در مراســم تجلیل از 17تولیدکننده و بهــره بردار برتر
بخش کشاورزی استان در سطح ملی که روز پنج شنبه
باحضورمعاونانوزیرجهادکشاورزیدرمشهدبرگزار
شــد ،بر ضرورت کاهش ضایعات کشــاورزی با اصالح
الگوی مصــرف و برنامــه ریزی بــرای مقابله بــا بحران
خشکسالی ،استفاده از ظرفیت کشت دیم و ...تاکید
و اعالم شــد ،بنا بر اعالم رســمی وزارت نیرو،کشور ما
امسال خشک ترین سال را در  47سال گذشته تجربه
می کند.بــه گزارش خراســان رضــوی ،اســکندر زند
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی در این مراسم گفت :ساالنه به میزان غذای
 15میلیوننفردرکشورضایعاتغذاداریم.اینمیزان
ضایعات غذایی در حالی اســت که همه فشــار امنیت
غذاییکشوربردوشبخشکشاورزیقراردارد.

•کاهشضایعات،افزایشدانشوفناوری
کشاورزانتنهاراهنجات

وی افزود:کاهــش ضایعات و تصحیــح الگوی مصرف
تاکنون در کشور ما مورد بی توجهی قرار گرفته است.
بــرای مثــال ســال 1379ســرانه مصــرف شــکر25
کیلوگرمبود،درحالیکهاینمیزانسال 1394به30
کیلوگرمافزایشیافتهاست.زنددرادامهصحبتخود

بابیاناینکهعالوهبراینفشارها،شاهدفشاراقلیمی
یعنی کمبود آب ،وضعیت نامطلــوب هوا و خاک نیز در
بخشکشاورزیهستیم،تاکیدکرد:بااینوصفانجام
اقداماتی از جمله افزایش ســرمایه بخش کشــاورزی،
روان سازی بازار ،آسان سازی و رواج فناوری در بخش
کشاورزیودانشافزاییضرورتدارد.
ویگفت:راهنجاتکشاورزیکاهشضایعات،افزایش
دانش و فناوری کشــاورزان است .در همین زمینه یک
میلیون هکتار طرح توسعه آبیاری نوین در کشور اجرا
شده که این اقدامات و دیگر سرمایه گذاری های انجام
گرفته در بخش کشاورزی بی سابقه است .نباید از نظر
دور داشت که بخش کشــاورزی نجات دهنده اقتصاد
کشوراستوبایدبیشتربهآنتوجهشود.
محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد
کشاورزینیزدراینهمایشبهموضوعضایعاتبخش
کشاورزی اشاره کرد وگفت :بر اثر ضایعات محصوالت
و مواد غذایی در کشور معادل 9میلیارد مترمکعب آب
هدر می رود.وی افزود 80 :درصد کشــاورزی در دنیا
بر پایه تولیــد محصوالت از طریق دیم انجام می شــود؛
درحالیکهاینرقمدرکشورماتنها 10درصداست.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
در کشور بیان کرد :هم اکنون ظرفیت تولید این بخش

از 32میلیونتندرسالهایگذشتهبه 50میلیونتن
افزایشیافتهاست.

•کاهش 107میلیمتریبارشطی 9سال

طهماسبی با اشاره به حوادث غیرمترقبه و تاثیر آن در
کشــاورزی کشــور گفت:میانگین بارش در 48ســال
گذشــته  242میلی متر و در  17ســال گذشته 219
میلی متر بوده اســت که طی  9سال گذشــته به 107
میلی متر کاهش یافته است.از ســویی نیز  70درصد
بارش ها در کشور تبخیر می شود و طبق اعالم رسمی
وزارتنیرو،کشورماامسالخشکترینسالرادر47
سالگذشتهتجربهمیکند.
ویباتاکیدبراینکهبایدکمربندهایمانرابرایمواجهه
جدی با خشکسالی ببندیم ،گفت :از ســال  1392تا
کنون دولت 180هــزار میلیارد ریــال در زمینه آب در
کشورسرمایهگذاریکردهاست.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اظهار کرد :از سال 92تا
کنون 550هزار هکتار در کشور به سطح آبیاری تحت
فشار افزوده شده و در مجموع یک میلیون و 550هزار
هکتارازاراضیکشاورزیوباغیکشور،بهسامانههای
آبیاریتحتفشارتجهیزشدهاست.
طهماســبی تاکیــد کــرد :کلیــه کشــاورزان مجــری

خراب کند .مثلاین که خودشان فرشتهاند که دنبال
فرشته روی زمین می گردند.

•هر روز که بر این ملت میگذرد ،بوی تعفن
اشرافی گری بیشتر میشود

خطیب جمعه مشهد همچنین به برخی از مشکالت
ملت ایــران اشــاره و اظهار کــرد :مشــکل اول مردم
ایران محرومیت اســت  .خانوادههــای زیادی دچار
محرومیت هســتند .زخم و مشــکل دوم پاک نشدن
جامعــه از اشــرافیت و اشــرافی گــری اســت؛ ایــن
اشرافیت هم در بین کسانی است که از پولهای باد
آورده بهجایی رسیدهاند و هم دربین مسئوالن کشور.
مثال اگر وارد فالن منطقه دریا شوید ،قسمتی وجود
دارد با بهترین ساختمانها و امکانات که ورود به آن
ممنوع است ،این متعلق به کیســت؟ متعلق به فالن
وزارت خانــه .مــردم عادی حــق ورود به ایــن منطقه
را ندارند.
وی اضافه کرد :بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری این
اشــرافی گری دو عیــب دارد؛ اول حرام اســت و دوم
سامانه های آبیاری تحت فشــار می توانند از یارانه85
درصدیکلهزینهاجرایطرحبهرهمندشوند.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه مکانیزاســیون در
کشــاورزی گفت 55:هزار میلیارد ریال تســهیالت به
منظورتوسعهمکانیزاسیوندرکشورتوزیعشدهاست.

•40درصد صادرات استان کشاورزی است

اســتاندار خراســان رضوی نیــز در این مراســم گفت:
 40درصد از صادرات این اســتان مربــوط به تولیدات
بخش کشاورزی است و این موضوع نشان از ظرفیت و
قابلیتباالیکشاورزیاستانبرایحضوردربازارهای
جهانی دارد.علی رضا رشــیدیان با اشاره به مشکالت
حوزه کشاورزی از جمله کم آبی ،سرمازدگی و حوادث
غیرمترقبه ،افزود :بــا وجود این وضعیت در ســه چهار
سال اخیر شاهد رشد و توسعه بخش کشاورزی استان
بودهایموهمراهیکشاورزان،دانشگاهیان،محققانو
کارشناسانموجبشدتاشاهدانتخاب17تولیدکننده
و بهره بردار کشــاورزی اســتان در ســطح ملی باشیم.
اســتاندار به نــام گذاری امســال اشــاره و اظهــار کرد:
با برنامــه ریــزی و هدف گــذاری می تــوان بــه اهداف
کشاورزیوتحققسهماینبخشدراشتغالرسید.
رشــیدیان با بیان این که امســال  200میلیــارد ریال
تسهیالتدربخشکشاورزیدرنظرگرفتهشدهاست،
ادامهداد 90:میلیاردریالنیزتسهیالتکمبهرهبرای
اینبخشمنظورشدهاست.

•جذبتسهیالتبانکیکشاورزیدر
خراسانرضوی 2برابرمیانگینکشوری

مجتبیمزروعیرئیسسازمانجهادکشاورزیاستان

واگیر دارد  .آن که ندارد هم میخواهد مانند آن که
دارد ،عمل کند .ماشــینها و منزلهــای آن چنانی
بخرد .هر روز که بــر این ملت میگــذرد ،بوی تعفن
اشرافی گری بیشتر میشود.
وی زخم ســوم بر پیکره ملــت را زخم تبعیــض و نبود
عدالت دانست و خاطرنشــان کرد :بنا بود بهواسطه
انقــاب عدالت برقرار شــود کــه همه برابر باشــند و
کســی امتیاز خاصی در اســتفاده از امکانات کشور،
در برابــر قوانین و مقــررات و در برابر احــکام قضایی
نداشته باشد؛ اما آیا اکنون همه مساوی هستند؟ این
درد و مشکل نیست؟
امامجمعــه موقت مشــهد مشــکل بعــدی را بیکاری
برشــمرد و گفت :جوانــی که بیکار باشــد بــا دو آفت
درگیر میشود که یکی فقر و دیگری فساد است .چه
کسی باید پاسخگو باشد؟
حجتاالسالم فرزانه ادامه داد :مشکل بعدی غارت
ثــروت عمومــی ملت بــه وســیله بانک و موسســات و
صندوقهایی است که مردم به آن ها اعتماد کرده اند
و امروز معلوم نیست بتوانند پول خود را پس بگیرند.
اگرچه بخشی از این مشکالت توسط دشمن درست
شده است اما بخشــی هم مربوط به مســئوالن نظام
است که برطرف شدنی است.
وی تأکیــد کــرد :اگــر تصمیمــی بــرای حــل ایــن
مشــکالت وجود داشــته باشــد و بخواهنــد انقالبی
عمل کنند ،رهنمود و ابزار آن را مقام معظم رهبری
بهروشــنی و دقیق اعالم کرده اند .اما چه شد؟ حتی
مقــام معظــم رهبری اعــام کردنــد که در جلســات
خصوصی مسئوالن را دعوا میکنند.
خطیب جمعــه مشــهد در پایان خطاب به مســئوالن
گفت :به حل مسائل و مشکالت مردم ایمان بیاورید.
میدان مسئولیت را میدان تفاخر و شکارگاه ندانید .
برای حل مشکالت مردم چشــمتان به بیرون مرزها
نباشد .هم دشمن و هم مسئوالن داخلی بدانند این
مردم در این مســیر باقدرت و نشاط روبهجلو حرکت
خواهند کرد و هرکس را که ســر راهشان باشد ،کنار
خواهند زد.
نیــز در ایــن همایــش گفت :جــذب تســهیالت بانکی
مربوط به بخش کشــاورزی در این اســتان ،معادل دو
برابر میانگین کشوری است .میانگین کشوری جذب
تسهیالت 7.9درصدواینشاخصدرخراسانرضوی
 15درصد است.وی افزود :پنج سال پیش این استان
بیشــترین میزان کاهش رشــد جمعیــت و مهاجرت از
روستا به شهر را داشــت اما امروز خراسان رضوی تنها
استانی اســت که رشــد مثبت را در جمعیت روستایی
دارد.وی ادامــه داد :در ســال هــای 1385تا1390
میانگین رشد جمعیت روســتاهای کشور منفی شش
دهم ،در خراسان رضوی  1.13معادل دو برابر کشور
بود اما هم اکنون میانگین رشــد جمعیت روســتاهای
کشور منفی هشت دهم و خراســان رضوی شش دهم
است.مزروعیگفت:طییکسالاخیرشاهدافزایش
 697هــزار تنــی تولیــدات بخش کشــاورزی اســتان
هستیم .این میزان رشــد موجب افزایش هزار و 223
میلیاردتومانیدرآمدکشاورزیاستانشدهاست.وی
افزود:درآمد 12هزارمیلیاردتومانیبخشکشاورزی
طیسالهایگذشتهبه 13هزارو 223میلیاردتومان
رسیدهاست.مزروعیهمچنینبهانتخاب17کشاورزو
تولیدکنندهخراسانرضویبهعنواننمونهملیاشاره
و بیان کــرد 40:درصــد منتخبان ملــی دارای مدرک
باالیلیسانس 81،درصد دارایمدرکباالیدیپلمو
بقیهزیردیپلمهستندکهنشانهسطحباالیتحصیالت
است.ویادامهداد:دراینزمینهشرطنخست،ارتقای
دانش و بهره برداری از دانش است .طی سه سال اخیر
بیش از  90درصد نمونه های ملی خراسان رضوی در
بخش کشاورزی از چهار شهرستان نیشابور ،چناران،
تربتحیدریهومشهدبودهاند.

