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آغاز مجدد عملیات ساخت تونل
ا ...اکبر درگز به زودی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حاشیه سفر
استاندار به شهرستان درگز از آغاز مجدد عملیات ساخت
تونل ا ...اکبر شهرستان درگز در آینده نزدیک خبر داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل
راه و شهرســازی خراســان رضــوی ،محمدرضــا اخوان
عبداللهیان گفت :با مساعدت اســتاندار در مرحله اول
چهــار میلیارد تومــان در بهمن ســال  97از محــل اوراق
خزانــه به تکمیل پــروژه تونــل ا ...اکبر شهرســتان درگز
اختصاص داده شــد و در این ســفر هم این عدد به هشت
میلیارد و  200میلیــون تومان افزایش یافــت و به زودی
به قرارگاه خاتــم االنبیاء اختصــاص داده خواهد شــد تا
عملیات اجرایی آن آغاز شود .وی همچنین در خصوص
راه های روستایی شهرستان درگز گفت :به زودی 16.5
کیلومتر راه روســتایی در دســت ســاخت در شهرســتان
درگز به بهره برداری خواهد رسید که با این افتتاح میزان
برخورداری روستاهای باالی  50خانوار شهرستان درگز
از راه آســفالته به  97درصد خواهد رسید که  2درصد از
میانگینکلکشورباالتراست.گفتنیاستتونلا...اکبر
شهرستان درگز از جمله پروژه های مهم این منطقه است
که مطالعات آن در سال  1381و پس از  13سال اجرای
آن در سال  1394آغاز شــد اما به دلیل محدودیت های
مالی اعتبارات الزم به این پروژه نرسید.

باخبرنگاران
اصغــری /روح بلند مــادر بزرگــوار شــهید محمدابراهیم
مصطفــی زاده همنشــین فرزنــد شــهیدش شــد « .رقیه
فیروزی » روز گذشته بر اثر کهولت ســن دارفانی را وداع
گفت و در قطعه والدین شهدای بهشت صادق فریمان به
خاک سپرده شد.
نوری /مدیر اجرایی مجتمع مس نســیم بردسکن گفت:
درپی حادثه ای مبنی بر مصدوم شدن سه نفر از کارگران
مجتمع مس نســیم بنا به درخواســت و اصرار بهره بردار
مبنی بر اطمینان خاطر از سالمت کارگران اعزام شده به
بیمارستان  ،پس از بررسی های الزم توسط گروه پزشکی
بیمارستان های بردسکن و کاشمر و تایید سالمت آنان،
کارگران مرخص شدند.
محمودی /رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سرخس
از دســتگیری چهار صیــاد غیر مجــاز پرندگان وحشــی
خبر داد.
* اولین اقامتگاه بوم گردی شهرستان درگز با حضور رزم
حسینی استاندار  ،ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان  ،فرهادی
فرماندار درگز و جمعی از مدیران اســتانی و شهرستانی
افتتاح شد.
حقدادی /مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تربت جام
گفت :با همراهی و مساعدت مردم نیکوکارتعداد ۳۵۲
پرونده درتربت جام دارای حامی شدند.

از  850هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تنها  450هکتار کشت گلخانه ای است

غفلتجهادکشاورزیازکشتگلخانهای

باوجوداینکه استان خراسان رضوی در تولید محصوالت کشاورزی جزو
استانهایبرترکشوراستوسطحاراضیزیرکشتمحصوالتکشاورزی
این استان حدود 850هزار هکتار اســت ،تنها 450هکتار از کل اراضی
کشاورزیاستانتحتپوششگلخانهایکشتمیشوندکهحدود0/5
درصدکلاراضیکشاورزیاستاناست.
بهگزارشخراسانرضوی،یکیازمهمترینسیاستهایدولتدربخش
کشاورزی افزایش بهرهوری در استفاده از منابع آبی بوده است .در همین
زمینهسیاستهایتوسعهکشتگلخانهاینهتنهادرکشوربلکهدراستان
خراســان رضوی یکی از مهمترین راهبردها در حوزه کشاورزی استان در
نامسالبودکهمدیرکلدفترامورگلخانهها،
سال 97بودهاست.فروردی 
گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی
سطح زیر کشت گلخانهای کشــور را حدود 13هزار هکتار مطرح کردکه
درخراسانرضویتنها 350هکتارکشتگلخانهایو 100هکتارکشت
زیرسازههایسبکدرپایانسال97داریم کهدرمجموعکمتراز4درصد
ازکشت گلخانه ای کشور می شود .شایان ذکر اســت که استان خراسان
رضویدارای 850هزارهکتاراراضیزیرکشتمحصوالتکشاورزیدر
پایانسال 96بودهاستکهتنها 350هکتارازاراضیزیرکشتمحصوالت
گلخانهای در استان بوده است .ابتدای سال گذشته بود که رئیس سابق
سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت وگو با ایســنا خبر از احداث 10
مجتمعگلخانهایدراستاندر  20شهرستانداد .مدیرامورباغبانیجهاد
کشاورزیاستاننیزدر 17مهرسالگذشته درگفتوگوباخراسانرضوی
بابیاناینکهتاپایانسال 96حدود 350هکتارازاراضیکشاورزیاستان
زیرکشتگلخانهایرفتهاند،افزود:ازابتدایامسالتاکنونمجوزاحداث
حدود 60هکتارگلخان هدراستانصادرشدهاستکهپیشبینیمیشود
تاپایانسال()97اینرقمبه 140هکتاربرسدومجموع اراضیزیرکشت
گلخانههای اســتان به 490هکتار افزایش یابد .برای پیگیری سرنوشت
برنامههای جهاد کشاورزی برای توسعه کشت گلخانهای در استان ابتدا
سراغ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان رفتیم .صالحی در گفت
وگو با خراسان رضوی درباره سرنوشت  10مجتمع گلخانهای در استان
اظهارکرد:تاکنونپنجمجتمعازاینمجموعهبهبهرهبرداریرسیدهاست
ولی با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر در کشــور درصورتیکه اعتبارات
موردنیازجذبشوندمیتوانیمبقیهمجموعههارابهبهرهبرداریبرسانیم.
وی در خصوص سطح زیر کشت گلخانهای استان گفت :هم اکنون سطح
زیرکشتگلخانهایاستان 350هکتاراستالبتهبهایناراضیمیتوان
اراضی تحت پوشش سازههای سبک را اضافه کرد که حدود 100هکتار
است.البتهبهنظربندهسازههایسبکجزوگلخانهمحسوبنمیشوند.
بنابراین اینکه بیان شده است که میزان گلخانه های استان در سال97
به  490هکتار خواهند رسید؛ شاید به این دلیل بوده است که سازه های
سبکرانیزدرنظرگرفتهاند.مدیرکلامورباغبانیسازمانجهادکشاورزی
استان نیز در خصوص جایگاه استان در توسعه کشت گلخانهای در کشور
گفت :درست است که ســهم اســتان از  13هزار هکتار اراضی زیر کشت
گلخانهایقابلتوجهنیستامابایدتوجهداشتهباشیدکهتاپیشازسال92

بارش برف بهاری  4شهرستان
راسفید پوش کرد

اردیبهشتبرفی

بارشبرفبهاریروزگذشتهچهارشهرستان خراسانرضوی
و محورهای ارتباطی را سفید پوش کرد .

•برف دامن سبز طبیعت کالت را سپید پوش کرد

استانخراسانرضویجایگاهدهمرا درتوسعهکشتگلخانهایکشوردارا
بودهاستامابابرنامههایاجراشدهدردورهجدیداستانبهجایگاههشتم
کشتگلخانهایکشورارتقاپیداکرد.
سید هاشم نقیبی حسینی افزود :از سویی دیگر بخش عمده کشتهای
گلخانهای کشور در اســتانهای جنوبی کشور واقعشــدهاند .زیرا در این
استانهاهزینههایکشتگلخانهبهدلیلپایینبودنمیزانمصرفانرژی
در این استانها نسبت به استانهایی مانند خراسان رضوی بسیار کمتر
است.ویبااشارهبهتأثیرکشتگلخانهایدرکاهشمصرفآبدراستان
گفت :بهطور مثال میزان مصرف آب هر کیلو گوجهفرنگی در کشتهای
روبازاستانبیشاز 450لیتراستولیاگراینمحصولرادرمحیطهای
گلخانهای کشت کنیم میزان مصرف آب این محصول به کمتر از 40لیتر
خواهد رســید .عمدهترین موانع پیش روی توسعه کشــت گلخانهای باال
بودننرخسوددرتسهیالتواگذارشدهبرایکشتگلخانهایاست.مدیر
امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان در خصوص گلخانههای به
بهرهبرداری رسیده استان در ســال  97گفت :در طول سال  97بیش از
 100هکتاربهاراضیکشتگلخانهایاستانافزودهشدهاست.البتهاین
میزانمجموعسازههایسبکبهعالوهکشتهایگلخانهایبودهاست.
درواقع 350هکتار اراضی زیر کشــت گلخانهای در اســتان وجود دارد و
بیش از  100هکتار سازههای سبک کشت هستند که خود نوعی کشت
گلخانهایهستند.ویتوضیحداد:میزانسطحزیرکشتگلخانهایاستان
درپایانسال 96تنهامعادل 280هکتاربودهاستوعالوهبرآن 70هکتار
سازهسبکنیزبهآناضافهشدهبودکهمجموعسازههایگلخانهایدرآمار
ها 350هکتار ذکر شده بود .در طول ســال 97در مجموع بیش از100
هکتارسازهسبکوگلخانهایازتعهد 140هکتاریبهاتمامرسیدهاست
کهبخشعمدهآنگلخانهبودهاست.درنهایتگلخانههایاستاندرپایان
 97به 350هکتاررسیده ومجموعسازههایگلخانهایوسبکبهبیشاز
 460هکتاررسیدهاست.اینسخناندرحالیاستکهعضوهیئتمدیره
نظامصنفیکشاورزیومنابعطبیعیمشهدمعتقداستجهادکشاورزی
نتوانستهاستبسترهایموردنیازبرایتوسعهکشتگلخانهایرادرکشور
و به تبع آن در اســتان به وجود بیاورد .احمد رضا رضــازاده در گفتوگو با
خراسانرضویاظهارکرد:اعتراضمابهجهادکشاورزیایناستکهچرا
نگاهشان به کشاورزی هنوز سنتی است و به سمت کشت های صنعتی و
گلخانهایگامبرنمیدارند.ازسوییبسترهایموردنیازبرایتوسعهعلمی
برایکشتهایگلخانهایمهیا ومنطبقبرعلمروزنیست.

صبحدیروزبرف جادهکالت-مشهدراسفیدپوشکرد .محمد
رسول روحی رئیس هواشناسی شهرستان کالت با اعالم این
خبر گفت :برف از صبح دیــروز در گردنه های گوجگی (محور
کالتمشهد)شروعبهبارشکردوطبقپیشبینیماتاساعات
پایانیامشب(شبگذشته)نیزادامهخواهدداشت.ویافزود:
دمای هوای شهرستان طی دو روز (چهارشنبه وپنج شنبه ) به
صفر و چند درجه زیر صفر خواهد رسید که الزم است باغداران
و کشــاورزان تدابیر الزم را بیندیشند .روحی همچنین گفت:
بارش باران تا ظهر امروز ادامه خواهد داشــت و از صبح شــنبه
به بعد افزایش دما در کالت را شــاهد خواهیم بــود .قابل ذکر
است میزان بارش باران از روز گذشته تا ظهر امروز ۴/۹میلی
متربودهاست.

•بارش برف بهاری در روستاهای شهرستان طرقبه
شاندیز

بخشــدار شهرســتان طرقبه گفت:از صبح دیروز شاهد بارش
بــرف بهــاری در تمامــی روســتاهای منطقــه طرقب ه شــاندیز
توگوباخراسانرضوی ازبارش
بو دهایم.محمدقربانی درگف 
برف بهاری در تمامی روستاهای شهرســتان طرقبه شــاندیز
خبرداد و گفت :از صبح دیروز شاهد بارش برف در شهرستان
طرقب هشاندیزبودیم .بخشدارشهرستانطرقبهبابیاناینکه
بارش برف در روســتاهای ازغد ،دهبار ،کنگ ،کردینه ،زشک
و دره ارغوان بیشتر از دیگر نقاط بوده است ،افزود :هر چند ما
به کشــاورزان اخطارها و پیشبینی های الزم برای جلوگیری
از خســارات حاصل از ســرمازدگی مانند دود دادن درختان و
سوزاندن گوگرد را دا دهایم اما اگر سرما در مناطق روستایی و
باغهابهزیرصفردرجهبرسد،حتمادرختانباغهاومحصوالت
کشاورزی دچار سرمازدگی خواهند شد  .قربانی در خصوص
خسارات حاصل از سیل اظهار کرد:از آغاز فصل بهار امسال با
وقوعسیالبدررودخانههایاینمنطقهمتاسفانه،سیلبهباغ
های حاشیه رودخانهها و راههای روستایی ۱۶میلیارد تومان
خسارت وارد کرده است .

•جاده های خراسان رضوی لغزنده هستند

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای خراســان رضوی
گفت :روز گذشته بارش برف در بزرگراه باغچه  -تربت حیدریه
و باران در محدوده هفت شهرســتان استان مسیرهای رفت و
آمدخودروهارالغزندهکرد.ابراهیمنصری درگفتوگوبا ایرنا
افزود :صبح دیروز بارش پراکنده برف در مسیرهای جاده ای

شهرســتان های بینالود ،کالت و قوچان گزارش شد و پدیده
مه گرفتگــی در بزرگراه باغچــه  -تربت حیدریــه و در محدوده
گردنه های رباط سفید  ،خماری و سبزوجود داشت .وی ادامه
داد :بارش باران نیز مسیرهای جاده ای شهرستان های تربت
حیدریه ،بینالود ،مشهد ،کالت ،ســرخس ،تایباد ،تربت جام
و زاوه را لغزنده کرده اســت .وی همچنین گفت :راه ارتباطی
روستاهای ســنگانه ،قره تیکان ،قلیچ آباد ،چهچهه ،برجنگل
و تقی آباد در شهرســتان کالت در پی بارش های دیروز بســته
شده است .وی افزود :مسیر نیشابور به روستاهای چهارباغ و
طاغونوراهروستاییمزداوندبهسددوستینیزبهعلتتخریب
آب نمای روستای پســکمر و راه روستاهای شــوریجه سفلی و
شورقلعهبهعلتطغیانکشفروددرشهرستانسرخسبسته
شدهاند .براساساعالمادارهکلهواشناسیخراسانرضوی
موج جدید بارش ها که از جمعه گذشته آغاز شده همچنان به
شکل بارش پراکنده برف و باران سراسر استان به ویژه مناطق
شمالیراتاپایانهفتهجاریتحتتاثیرقرارخواهدداد.

•برف برخی نقاط مرتفع مشهد را سفیدپوش کرد

کارشــناس هواشناســی خراســان رضوی گفت :دیروز صبح
در مناطــق مرتفع مشــهد مثل پارک خورشــید شــاهد بارش
پراکنده برف بودهایم امادر آینده در شــهر مشهد شاهد بارش
برف نخواهیم بــود .مــه و کاهشدید در محورهای سردســیر
توگو
کوهستانیاستانخواهیمداشت.یحییقائنیپوردرگف 
با ایســنا اظهار کرد :دیروز صبح در مناطق مرتفع مشهد مثل
پارک خورشید شاهد بارش پراکنده برف بودهایم .از فریمان،
تیوان درگز و برخی نقاط محور کالت نیــز گزارش بارش برف
داشــتهایم .وی ادامــه داد :دیروز بارشهــای برف و بــاران به
صورت متناوب در اســتان ادامه داشــت وامروز نیز به صورت
پراکنده و در نیمه شــمالی اســتان خواهد بــودو روند افزایش
دما از روز جمعــه به بعد را انتظار داریم .پیشبینی میشــود از
سردی هوا کاسته شــود و دما افزایش پیدا کند .بارش برف در
سیوپنجمینروزازفصلبهاربهصورتپراکندهدرشهرستان
فریمان آغاز شــدو مردم و به خصوص باغداران و کشاورزان را
غافلگیرکرد.سهشنبه شبدربرخیمناطقسردسیرفریمان
از جمله روســتاهای تلگرد و باغ عباس هم بارش برف گزارش
شد .همچنین بارش برف موجب سفیدپوش شدن ارتفاعات
فریمانشد.شایانذکراستدربرخینقاطشهرستاننیشابور
نیز دیروز شاهد بارش برف بودیم.

