اخبار
جامعه

فرماندارتربتجامخبرداد:

تخصیص۱۱۸میلیارداعتباربه
پروژه های عمرانی
حقدادی  /فرماندار تربت جام درباره اختصاص
اعتبارات مناطق کم برخوردار به شهرستان تربت
جام گفــت :بیــش از  ۱۱۸میلیارد تومــان از محل
اعتبار رفع محرومیت مناطق کــم برخوردار برای
اجرای پروژه های عمرانــی و افزون بر  60میلیارد
تومان اعتبارات تملک دارایی  ،متوازن اســتانی و
نفت به تربت جام تخصیص یافته است .
مرتضــی حمیــدی افــزود :بــا پیگیری هــای همه
جانبــه نماینــده مجلــس و فرمانــداری ازطریــق
ســازمان برنامــه ریــزی از محــل اعتبــارات بند 3
جدول  ۱۷قانون بودجه امسال کل کشور مربوط
به رفع محرومیت از مناطق کــم برخوردار بیش از
۱۱۸میلیارد تومان اعتبار به تربت جام اختصاص
پیدا کرده است .
وی تصریح کرد :این میزان اعتبارات در ســرفصل
های بهداشت و درمان  ،راه روستایی ،آبخیزداری،
آب رسانی و آموزش و پرورش هزینه می شود.
حمیدی ادامه داد :درســرفصل بهداشت و درمان
نیز این اعتبارات برای پایگاه های سالمت شهری
تربت جام  ،نصرآباد ،احمدآباد صولت  ،نیلشــهر و
پایگاه های روستایی مرکز خدمات جامع سالمت
بــاغ ســنگان  ،قادرآبــاد ،تغز ســفلی ،دولــت آباد،
تیمنک سفلی ،کاریز نو سفلی و علی آباد تخصیص
یافته است .
حمیدی افزود :اعتبــارات در حوزه راه روســتایی
بــرای تکمیــل راه روســتایی یــک پســته و کالتــه
آقامحمد و در حوزه آبخیزداری برای کالته بزرگ ،
قلعه شیر و حسنک هزینه خواهد شد.
وی گفــت :در حوزه آب رســانی روســتایی تکمیل
مجتمــع آب رســانی بــزد و مجتمــع آب رســانی
موسی آباد در دستور کار است و همچنین در حوزه
آموزش و پرورش  ۲۷میلیارد و  ۶۵۰میلیون تومان
برای مدرسه ۶کالسه قلعه گک و مدرسه  5کالسه
شهرتربت جام هزینه خواهد شد.
وی یادآورشــد :اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه
تربت جــام را به شــدت پیگیر هســتیم و دنبال می
کنیم تا به نتیجه 100درصدی برسد.

پیشبینیبارشبارانوکاهشدما
دراستان
کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی اســتان
گفــت :بارشهــای پراکنــده در نواحــی شــمالی
اســتان پیشبینی و از ســه شــنبه نیــز بارشهای
پراکنــده در نواحی شــمال غربــی آغاز میشــود.
عنایتی در گفت و گو با ایرنا افزود :همچنین از روز
چهارشنبه در ساعات عصر شدت گستره بارشها
افزایش مییابد بهطوریکه نواحی شمالی استان
و برخی از مناطق شــرقی و بخشهایــی از مناطق
مرکــزی را در بــر میگیــرد و این ســامانه بارشــی
پنج شنبه عصر از استان خارج میشود .وی ادامه
داد :در ارتفاعات شــمالی نیز احتمال دارد بارش
به صورت برف باشد .کارشــناس مرکز پیش بینی
هواشناســی خراســان رضــوی گفت :با نفــوذ این
سامانه بارشی در روز چهارشــنبه و پنج شنبه افت
دمای  8درجه و از روز سهشــنبه افزایش وزش باد
در استان پیشبینی میشود.

فرماندارسرخسخبرداد:

تزریق دوز اول برای  ۷۹درصد
افراد باالی  ۱۲سال در سرخس

محمودی /فرماندار ســرخس از تزریــق دوز اول
واکسن کرونا برای 79درصد افراد باالی  12سال
در سرخس خبر داد.
به گــزارش خراســان رضــوی ،محمد رضــا رجبی
مقدم در جلســه ستاد پیشــگیری و مبارزه با کرونا
گفت:خوشبختانه  ۷۹درصد افراد باالی ۱۲سال
یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
وی افزود :هرکارمند و کارگر شــرکت های دولتی
و ...که واکسن مرحله اول را نزده باشد اجازه ورود
به محل کار نــدارد و باید به مرخصــی بدون حقوق
برود.فرماندار سرخس تاکید کرد:عواقب ورود این
افراد برعهده مدیر آن دســتگاه خواهد بود چرا که
شهرستان نباید گرفتار موج ششم بشود.

توزیع۶هزارتننهادهدامیدر
بخشجلگهرختربتحیدریه
شعبانی/از ابتدای امسال تا پایان شهریور حدود
 ۶هزار تن انواع نهاده دامی بیــن دامداران بخش
جلگه رخ توزیع شده است.
به گــزارش خراســان رضــوی ،رئیس مرکــز جهاد
کشــاورزی بخش جلگه رخ با اشــاره به این که این
میزان توزیع ۳۰ ،درصد نســبت به ســال گذشــته
افزایش داشته است ،گفت :کمبودی از نظر تامین
نهادههای دامی در منطقه رخ وجود ندارد.
سید محمد نجفی افزود :برای کشت پاییزه ،بیش
از  ۵هزار تن انواع کود شیمیایی در نظر گرفته شده
است و بعض ًا با توجه به مراجعه و تقاضای کشاورزان
در منطقه توزیع شــده و این رقم نیز نسبت به سال
گذشته بیش از ۳۰درصد افزایش داشته است.

اجتماعی-فرهنگی
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درقالب اردوی جهادی در بردسکن انجام شد

ارائهخدماتپزشکی
ودندانپزشکیبه 800نیازمند

و رفع مشکالت بهداشــتی و درمانی خانواده
های نیازمند اعالم کرد .بینایی افــزود :گروه
جهادی شهید عسکری هر دو هفته در شرایط
عادی کرونا در مناطق و حاشــیه اســتان البرز
فعالیــت می کنــد و تاکنون بیــش از 2هــزار و
 500ســبد معیشــتی و فرهنگــی در مناطق
مختلف بین خانواده های نیازمند توزیع کرده
اســت .وی گفت :ایــن گــروه جهــادی برنامه
دارد یک اردوی جهادی را در ایام عید نوروز در
کرمانشاهیاشهرزابلبرگزارکند.ویهمچنین
اظهار کرد :پزشکان این گروه بدون هیچ گونه
چشمداشــتی به ارائه خدمات می پردازند و از
مشهد  ،تهران و خود اســتان البرز در این گروه
حضوردارند.ویگفت:شهیدمهدیعسکری
از شــهدای مدافع حرم اســتان البرز درســال
 95در شــهر حلــب ســوریه جاوید االثر شــد و
تاکنون پیکر مطهر این شهید شناسایی نشده
است.سرهنگعلیرضاجنیدی،فرماندهسپاه
ناحیه بردســکن از خدمات انجام شده توسط
این گــروه جهــادی و همکاری دیگر دســتگاه
های اجرایی تقدیر کرد .وی افزود :گروه های
جهادی حقیقتا کمکهایبزرگیرا به جامعه
هدف از جمله محرومان و آسیبدیدگان ارائه
و در رفــع محرومیت زدایی موفــق عمل کرده
اند.سرهنگجنیدیگفت:محرومیتزدایی
مناطقکمبرخوردارتوسطگروههایجهادی
بسیج سازندگی یک کار بســیار ارزشمند و در
نوعخودبینظیراستومهمترینرکنواساس
جامعه اســامی به شــمار می آیــد.وی افزود:
هیچ خدمتی در دین اسالم باالتر و با ارزش تر
از کمک رسانی به محرومان نیســت و افرادی
که در این راستا بدون هیچ گونه چشمداشتی
تمام تالش خود را به کار می گیرند اجر دنیوی
واخرویآناندرنزدپروردگارمحفوظاست.

فرماندارخلیلآبادمطرحکرد:

از بین رفتن نیمی از محصوالت باغی خلیل آباد بر اثر خشکسالی

فرمانــدار خلیل آبــاد گفــت :در ســال زراعی
جاری نیمــی از محصوالت باغی شهرســتان
خلیــل آباد بــر اثــر خشکســالی از بیــن رفت.
قاســمپور در نشســت ســتاد مدیریــت بحران
شهرســتان کــه در محــل ســالن اجتماعــات
فرمانداری برگزار شــد ،افزود :از دسترفتن
 50درصد انگور 60،درصــد انار و 20درصد
پستهبراثرخشکسالیوگرمایهواطیامسال
میتواندشهرستانرادچارچالشجدیکند.
وی ادامه داد :نباید اجازه افزایش استخرهای
ذخیرهآبوباغهارابدوننظرجهادکشاورزی
شهرستانداد.ویگفت:جهادکشاورزیباید

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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علی نوری/درقالباردویجهادیودرطول
سه روز به  800نفراز افراد نیازمند شهرستان
بردسکن ،خدمات پزشــکی و دندان پزشکی
به صورت رایگان ارائه شد.به گزارش خراسان
رضوی  ،گــروه جهــادی شــهید مدافــع حرم
مهدی عسکری از استان البرز که برای اولین
بار به شهرستان بردسکن آمده بودند در طول
ســه روز فعالیت بــه 800نفر از خانــواده های
نیازمندشهرستانبردسکن،خدماتپزشکیو
دندانپزشکیبهصورترایگانارائهدادند.
ابوالفضل بینایی مسئول گروه جهادی شهید
مهدیعسکریاستانالبرزضمنتقدیروتشکر
ازدستگاههایاجراییشهرستانبردسکندر
کمک به ارائه هرچــه بهتر خدمات جهادگران
عرصه سالمت به خانواده های نیازمند گفت:
یازدهمین اردوی جهادی شــهید مدافع حرم
مهدی عســکری فعالیــت خــودش را به مدت
سه روز در شهرستان بردســکن آغاز کرد .وی
افزود :این گروه جهادی از سال  97در استان
البرز با اعالم آمادگی 140نفر در عرصه های
مختلففرهنگی،پزشکی،عمرانی،آموزشی
و کارآفرینــی فعالیــت خــودش را آغــاز کــرد.
بینایی خاطرنشان کرد :در اردوی سه روزه به
شهرستانبردسکنیکتیم22نفرهازپزشکان
عمومیومتخصصاندندانپزشکی،مشاوره،
ماما ،تزریقــات و داروی رایگان فعالیت خود را
آغاز کردند که خوشــبختانه با استقبال بسیار
خوبخانوادههامواجهشدند.درطولسهروز
فعالیتجهادگرانعرصهسالمتاستانالبرز
به  800نفر از نیازمندان عزتمند شهرســتان
بردســکن خدمات پزشــکی و دندان پزشکی
ارائه شد.وی یکی از اهداف این گروه جهادی
را زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهید مهدی
عســکری از شــهدای مدافع حرم استان البرز

ا ز میان خبر ها

برای جبران کاهش محصوالت باغی ،کشت
های زیرسطحی در شهرستان را بیش از پیش
افزایش بدهد .قاســم پــور خاطرنشــان کرد:
بیشک اقتصاد شهرستانامسالبراثرزلزله
خاموش خشکســالیها دچار خســارتهای
زیادیشدهاستومدیرانبایددراینبخشدر
اخذاعتباراتمربوطتالشکنند.ویباتاکید
یبخشیکشاورزاندراینزمینه
براینکهآگاه 
باید بیش از گذشته باشــد ،گفت :کشتهای
جایگزین و مقــاوم به تنش آبی در شهرســتان
باید افزایــش پیدا کنــد تا اقتصاد شهرســتان
آسیبنبیند.
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رئیس اداره ورزش و جوانان گناباد :

 ۱۰میلیاردبرایتوسعه
ورزشگنابادهزینهشد
رئیــس اداره ورزش و جوانــان گناباد
گفت :طی نیمه نخست امسال افزون
بــر  ۱۰۰میلیــارد ریــال بــا مشــارکت
خیــران بــرای توســعه ورزش ایــن
شهرستان هزینه شده است.
محمدعلــی امینــی در گفــت و گــو
با ایرنــا افزود :در این راســتا ،امســال
خانــه ورزش و جوانــان گنابــاد بــا
هزینه ای بیــش از  ۳۰میلیارد ریال به
بهره برداری رسید.
وی ادامه داد :از این مبلغ  ۲۰میلیارد
و  ۲۰۰میلیــون ریــال بــرای احداث و
نصــب چمــن مصنوعــی این مــکان از
محل اعتبارات ملی و اســتانی و کمک
خیران ،دهیاریها و شــهرداری های
گناباد هزینه شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان گنابــاد
گفت :تفاهم نامه ایجاد چمن مصنوعی
در روســتاهای منــد ،قنبرآبــاد ،زیبد،
بهاباد ،باغ آســیا ،نوده پشنگ ،مهاباد
و محله نوغــاب گناباد بــا اعتبار حدود
 34میلیــارد و  ۱۰۰میلیــون ریــال
منعقد شــده کــه  ۱۲میلیــارد ریال آن
توســط خیران و بقیه توســط شوراها،
شــهرداریها ،دهیاریهــا و این اداره
از محــل اعتبــارات ملــی و اســتانی
و همچنیــن مصوبــات ســفر اســتاندار
وقت خراسان رضوی به این شهرستان
اختصــاص یافته کــه بــه زودی تکمیل
می شــود و به بهــره برداری می رســد.
امینــی خاطرنشــان کــرد :دیــواره
صخره نوردی در گناباد با هزینه ۴۰۰
میلیون ریــال احداث شــده و بــه بهره
برداری رســیده و مبلــغ  ۵۰۰میلیون
ریال به هیئت های ورزشی شهرستان
کمــک مالــی شــده اســت.وی ادامــه

داد :بزرگ ترین گود ورزش باســتانی
خیرساز کشور در روستای بیلند گناباد
در حال ســاخت اســت که تاکنون یک
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون ریــال بــرای
ساخت آن هزینه شــده و چهار میلیارد
ریــال دیگــر بــرای تکمیــل آن در نظر
گرفته شده است.
وی گفت :برای تکمیل زیرساخت های
ورزشــی چند زمیــن چمــن مصنوعی
ســال گذشــته با همراهی خیــران در
مناطق روستایی گناباد احداث شد و به
بهره برداری رســید که از جمله آن می
توان به زمین چمن مصنوعی روستای
گیســور به عنــوان یکی از روســتاهای
دورافتاده شهرستان اشاره کرد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان گنابــاد
افــزود ۹ :زمیــن چمــن مصنوعــی
با مشــارکت خیــران و از محــل اعتبار
مصوبات سفر اســتاندار وقت خراسان
رضوی در گنابــاد در حال اجراســت و
ســه خانه کشــتی به طور کامل در این
شهرستان تجهیز شده است.وی ادامه
داد :احــداث مجموعه ورزشــی بانوان
گنابــاد نیــز بــا اعتبــار بیش از هشــت
میلیــارد ریــال طــی امســال در حــال
اجراست .امینی تصریح کرد :با توجه
به ایــن که شــادابی و نشــاط جامعه به
دلیل شــیوع کرونا کاهش یافته است،
با همکاری ســازمان ها و دستگاه های
اجرایــی مختلــف و برگــزاری همایش
ورزش هــای همگانــی و پیــاده روی
خانوادگی به دنبال تقویت این نشــاط
هستیم.از مجموع هفت هزار ورزشکار
گناباد ســه هزار نفــر زیرپوشــش بیمه
قــرار دارنــد و در  ۲۸رشــته ورزشــی
سازمان دهی شدهاند.

مدیرجهادکشاورزیتربتحیدریهخبرداد:

پیش بینی برداشت  ۵۵تن ماهی سردآبی

شــعبانی/مدیر جهــاد کشــاورزی تربــت
حیدریه گفت :پیش بینی میشود امسال
۵۵تــن ماهــی ســردآبی از اســتخرهای
ذخیــره کشــاورزی آب ایــن شهرســتان
برداشت شود.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،حســین
محمــدی ،مدیــر جهــاد کشــاورزی تربت
حیدریــه اظهــار کــرد :در ابتدای امســال
حدود  ۶۰هزار قطعه بچه ماهی قزل آالی
رنگین کمان در ســطح  ۲هزار و  ۷۰۰متر
مربع از استخرهای ذخیره کشاورزی این
شهرستان رهاسازی شده است که با توجه
به آغاز فصل سرما و خاموشی زمستانه چاه
موتورها ،عملیات صید در این مراکز شروع
شــده و پیش بینی می شود بیش از  ۵۵تن
ماهی سردآبی برداشت و روانه بازار شود.
وی بــا اشــاره بــه اعمــال خاموشــی چــاه
موتورهــا در طول فصــل تابســتان افزود:
این خاموشــیها تاثیر منفی چشــمگیری
بر تولیــد آبزیــان خصوصا در اســتخرهای
دومنظوره ذخیره کشــاورزی گذاشته و به

دلیل این کــه عمدتا منبــع تامین آب آنها
چاه موتــور و تامیــن آب ورودی بــه صورت
مستقیم وابسته به نیروی برق است  ،دوره
اصلی پرورش هم در این مراکز در شش ماه
نخست سال آسیب جدی به این حوزه وارد
کرده است.
وی ادامــه داد :بیشــتر بهــره بردارانی که
در ســالهای قبل در ایــن منابــع فعالیت
میکردند به دلیل ریســک باالیی که قطع
برق مراکز آن ها را تهدید میکرد امســال
غیرفعال شده اند و این کاهش تولید باعث
افزایــش قیمت حــدودا دو برابــری ماهی
نسبت به سال گذشته شــده که نارضایتی
مصرف کننده را نیز به همراه داشته است.
محمدی افــزود :تربت حیدریه بــا توجه به
داشتن منابع آبی مستعد و نزدیکی به بازار
مشــهد از ظرفیت باالیی به منظور فعالیت
های آبزی پروری برخوردار است که برای
آگاهــی بهره بــرداران اقدام به شناســایی
این منابع و برگزاری کالسهای آموزشی
– ترویجی برای آنها کرده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان خبرداد:

توزیع 88هزارقلمکاالیورزشیوبهداشتیبین 4هزارمدرسه

رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشــی اداره کل
آموزش و پرورش خراســان رضوی در ســفر به بردســکن و
در حاشــیه افتتاح اتاق بهداشت  3مدرســه این شهرستان
اعالم کرد :کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی خراسان
رضوی شامل بیش از  88هزار قلم کاالست که ارزش آن 8
میلیارد و  700میلیون تومان است که بین  4هزار مدرسه
در استان توزیع می شود .حسن محمدزاده گفت :با توزیع
این تعداد اقالم ورزشــی و بهداشــتی بیــش از  50درصد
از مدارس اســتان تجهیز می شــوند .وی با بیان این که در
طول هفته تربیت بدنــی بیش از  70اتاق بهداشــت نیز در
مدارس استان افتتاح و راه اندازی می شود،افزود200 :
تخت معاینه برای اتاق های بهداشت در مدارس خریداری
و  100تخت آن بیــن مدارس دارای اتاق بهداشــت توزیع
شده است .رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تعداد فضاهای

ورزشــی حــوزه آمــوزش و پــرورش را بیــش از  300مورد
اعالم کرد و گفت :سرانه ورزشی به ازای هر دانش آموز در
خراسان رضوی  18صدم متر مربع اســت که از این لحاظ
نسبت به میانگین کشوری عقب تر است .محمد زاده ،پروژه
های ناتمام ورزشی اســتان را بیش از  50پروژه شامل20
باب استخر و  31ســالن ورزشی برشــمرد و افزود :تکمیل
این پروژه ها که از ســال هــای قبل به دلیــل کمبود بودجه
ناتمام رها شــده نیازمنــد اعتبارات ملی اســت .وی با بیان
این که کرونا بیشترین آســیب را به حوزه تربیت بدنی وارد
کرد ،گفت:با تعطیلی فضاهای ورزشــی ،استان خراسان
رضوی اولین استان کشور است که دبیرخانه تولید محتوا
در حــوزه تربیــت بدنــی را راه انــدازی کرد و خوشــبختانه
با تولید محتــوا و ویدئــو اقدامــات خوبی در حــوزه ورزش
دانش آمــوزی انجام شــد .محمدزاده اظهارکــرد :اگرچه
کرونا بیشترین خســارت را به حوزه تربیت بدنی وارد کرد

ولــی دســتاوردهایی را بــه دنبال داشــت .وی اخــذ مجوز
اســتخدام  280نفر به عنوان مراقب ســامت در مدارس
و تخصیص تجهیزات ورزشــی و بهداشــتی را از جمله این
دســتاوردها اعالم کرد و گفت :امید اســت بــا برنامه ریزی
های انجام شده مدارس متوسطه از  15آبان و دیگر مقاطع
از اول آذرماه به صورت حضوری فعالیت آموزشــی خود را
شروع کنند .وی اقدامات انجام شده در حوزه تربیت بدنی
آموزش و پرورش بردسکن را مثبت ارزیابی کرد .علی اکبر
چراغیان ،مدیر آموزش و پرورش بردســکن گفت :تاکنون
 5اتاق بهداشــت در مدارس شهید اســامی مقدم ،شهید
حیرانی ،شهید الری ،شهید علمی و  12فروردین شهرآباد
افتتاح و راه اندازی شده است که اعتبار هزینه شده برای
تجهیز و راه اندازی این مراکز بیــش از  400میلیون ریال
است .وی همچنین گفت :تا پایان امسال  3اتاق بهداشت
دیگر راه اندازی می شود.

رئیسپلیسراه:

سفر به استان
همچنان در حال افزایش است

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت :میزان سفر
به استان و تردد خودروهای غیربومی در جاده های
خراسان رضوی همچنان افزایشی است .سرهنگ
میشمســت در گفت و گو با ایرنا افــزود :با توجه به
پایان تعطیلــی ،پیشبینی میشــد روند خروجی
خودروهــای غیربومی از اســتان افزایشــی باشــد
اما همچنــان تعــداد خودروهــای ورودی با پالک
غیربومی در حال افزایش است.

مدیرکلبیمهسالمتتشریحکرد:

وضعیت پرداخت بدهی ها
به مراکز درمانی استان

مدیرکل بیمه سالمت گفت :در سال 1400حدود
 930میلیاردتومانجذباعتبارداشتهایمکهمبلغ
 302میلیارد تومان بابت مطالبات ســال  1400و
 513میلیاردتومانبابتمطالباتسال 99بهمراکز
درمانیپرداختشدهاست 116،میلیاردتوماننیز
بابتسطحیکروستاییبودهاست.بهگزارشروابط
عمومیبیمهسالمتاستان،دکتررمزیتصریحکرد:
موسساتیکهنسخههایآنهابهصورتالکترونیک
ارســال می شــود مطالبــات شــان بــه روز پرداخت
میشود،بهطوریکهطبقاسنادارسالیموسسات،
بخشــی از مطالبات مــرداد مــاه 1400نیز بــه این
موسسات پرداخت شده است .وی گفت :در هر 24
ســاعت  33000بــار مراجعه بــه پزشــکان و مراکز
صورت می گیرد که حدود 4میلیارد و 480میلیون
تومانهزینهدربردارد.

آغازبرداشتذرتعلوفهای
در مه والت
مدیر جهاد کشــاورزی مهوالت در اســتان خراســان
رضوی گفت :برداشــت محصــول ذرت علوفهای از
 ۵۰هکتــار زمینهــای زراعــی این شهرســتان آغاز
شــد.هادی ســاربان در گفــت و گو بــا ایرنــا افزود:
ش بینــی میشــود حدود ســه هــزار تــن علوفه از
پی 
زمینهای زیرکشــت این محصول برداشــت شــود.
وی ادامــه داد :کشــت ذرت علوفــه ای در مــهوالت
اردیبهشــت انجــام مــی شــود و عملیــات برداشــت
این محصــول تا نیمه آبان ادامه دارد و ســه دســتگاه
چاپر ،کار برداشــت مکانیــزه این محصــول را انجام
می دهند.مدیر جهاد کشــاورزی مــهوالت گفت :از
مزایای کاشــت ذرت علوفه ای می تــوان به عملکرد
مطلوب ،زودرس بودن و مصرف آب کمتر اشاره کرد
که با توجه به خشکســالی ،کمبود خوراک دام و نیاز
مبرم دامداران ،علوفه برداشت شده از این مزارع به
دامداران اختصاص می یابد.مهوالت مقام نخســت
ســطح زیرکشــت و تولید دو محصــول پســته و انار و
عنوان پنجم ســطح زیر کشــت و تولید زعفــران را در
خراسان رضوی در اختیار دارد و  ۹۰درصد اشتغال
مردم این منطقه وابسته به بخش کشاورزی است.

مدیرکلکتابخانههایعمومیاستان

مهلت شرکت در جشنواره
کتاب خوانی رضوی تمدید شد

مدیر کل کتابخانههــای عمومی اســتان از تمدید
مهلت ثبت نام و شــرکت در یازدهمین جشــنواره
کتاب خوانی رضوی تا  ۳۰آذر  ۱۴۰۰خبر داد .به
گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین سبزیان
اظهار کرد :یازدهمین دوره جشنواره کتاب خوانی
رضوی توســط نهاد کتابخانههای عمومی کشور و
با همکاری بنیاد بینالمللــی فرهنگی هنری امام
رضا (ع) و معاونت امــور فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور
رضوی ،گسترش فرهنگ کتاب خوانی ،شناسایی
و معرفی کتابهای فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره
اهلبیت(ع) و بخش ویژه حضــرت مهدی(عج) با
انتشــار فراخوانی از  ۲۲خــرداد  ۱۴۰۰همزمان
با آغاز دهه کرامت شروع به فعالیت کرده است.
وی ادامه داد :این جشــنواره که از ششــمین دوره
خود زیر نظــر نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور
برگزار شده طی پنج سال اخیر با افزایش چشمگیر
آمارهای کمی و کیفی همراه بوده است.

