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برگزاری یادواره شهید بابا رجب
در فریمان
اصغری -یادواره شهیدبزرگوار رجب محمد زاده
معــروف به بابــا رجــب اســطوره جانبازی ایــران با
حضور فرزند این شــهید  ،فرمانــده ناحیه مقاومت
بسیج فریمان و برخی مسئوالن ادارات و بسیجیان
در زادگاه این شــهید بزرگوار ،روســتای رخنه گل
بخش قلندرآباد فریمان برگزار شد .این جانباز ۷۰
درصد دفاع مقدس سرانجام در  ۱۴مرداد ۱۳۹۵
آسمانی شد و به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

مسئولشورایسیاستگذاریائمهجمعه
خراسانرضوی:

حداقل جمعیت10هزارنفر یکی
از شروط تعیین امام جمعه برای
شهرهاست

ملکی -مســئول شــورای سیاســت گــذاری ائمه
جمعه خراســان رضوی گفت :با توجه به سیاســت
های جدید انتخاب ائمه جمعه کشور یکی از شروط
تعییــن امام جمعــه برای شــهرها داشــتن حداقل
جمعیــت  ۱۰هزار نفری در شــهر محــل اقامه نماز
جمعه است.حجت االسالم محمدحسین ایزدی در
گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به جوان گرایی
بین ائمه جمعه خراسان رضوی و داشتن میانگین
سنی  ۴۰تا  ۵۰ســال در پاســخ به چرایی انتخاب
نشــدن امام جمعه برای شــهرهای نــوده انقالب و
مشکان از توابع شهرستان خوشاب گفت :با توجه به
تغییرسیاستهایانتخابائمهجمعهکشوریکیاز
شروط داشتن امام جمعه حداقل جمعیت ۱۰هزار
نفری در شــهر محل اقامه نماز جمعه اســت.وی با
اشاره به این که بعد از شرط داشتن جمعیت ،شروط
دیگری نیــز مدنظر قــرار گرفته اســت افــزود :هم
اکنون شش شهر خراســانرضوی درخواست امام
جمعه داشته اند که برخی از آن ها در حال بررسی
اســت.حجت االســام ایزدی افــزود :در گذشــته
شهرهای با جمعیت  ۴تا  ۵هزار نفر امکان داشتن
امام جمعه برایشان فراهم بود.وی با اشاره به تغییر و
جابه جایی  ۵۰درصد ائمه جمعه استان در دو سال
گذشــته افزود :از ابتدای امسال پنج امام جمعه در
شهرهای مختلف معرفی شده و تغییر کرده اند که
در شهرستان خوشــاب حجت االســام تیجانی با
آمدن از عشق آباد خراســان جنوبی به جای حجت
االسالم دهقانی به عنوان امام جمعه جدید سلطان
آباد در مرکز شهرستان خوشاب معرفی شد.
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خاک های بر باد رفته

برگزارییادوارهشهدای
اهلسنتتربتجام

رئیسسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداری ازفرسایشساالنه  16تندرهکتاربه
صورت آبی و 30تن در هکتار به صورت بادی در کشور خبرد اد
رئیــس ســازمان جنگلهــا،
مراتــع و آبخیــزداری کشــور
گفــت :ســاالنه  ۱۶تــن در
هکتار فرسایش آبی و  ۳۰تن
درهکتارفرسایشبادیداریم
کهحجمزیادیازخاککشور
راازدسترسخارجمیکند.به
گزارش ایرنا ،مسعود منصور
درگردهماییمسئوالنحوزه
نمایندگیولیفقیهدرادارات
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتانهای کشور در مشهد با اعالم
اینخبرگفت:برایاولینباردرکشورمرکزبینالمللیمدیریت
جامع حوضههای آبخیــز با موافقــت یونســکو و همچنین مرکز
فناوریونوآوریهایمنابعطبیعیدرسازمانجنگلها،مراتعو
آبخیزداریکشورایجادشدهاست.ویهمچنینگفت:ساالنه16
تندرهکتارفرسایشآبیو 30تندرهکتارفرسایشبادیداریم
که حجم زیادی از خاک را از دسترس خارج میکند اما اقدامات
مؤثرآبخیزداری بهکاهش 9تنیفرسایشآبیدرهرهکتارمنجر
شده اســت .از ســوی دیگر هر ســیالب حدود  40میلیارد ریال
خسارتدربرداردومادردههاخیرشاهدبیشاز 7800سیالب
در کشــور بودیم که به ایجاد 200میلیون مترمکعب رســوب در
مخزن سدها منجر شد .این رسوبات عالوه بر کاهش عمر سد به
پرشدنمخزنآنمنجرمیشود،بنابراینپروژههایآبخیزداری
 70درصدخسارتسیلراکاهشمیدهدوباعثمیشوددرهر
هکتار،هزارمترمکعبآببهسفرههایآبزیرزمینینفوذکند.
•تثبیتشنهایرواندر ۲۹هزارهکتار
از اراضی استان درحال اجراست

رئیس ســازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور گفت :طرح
هاوعملیاتتثبیتیشنهایروانوعرصههایبیابانیدرحدود
 ۲۹هزارهکتارازاراضیاستانخراسانرضویدرحالاجراست.
مسعود منصور در حاشیه بازدید از طرح های بیابانزدایی منابع
طبیعی گنابــاد در گفت و گــو با خبرنــگاران اظهار کــرد :اجرای

تلف شدن
 ۱۰هزار جوجه مرغ
بر اثر آتش سوزی

طرح های بیابانزدایی نقش
مهمــی در افزایش ماندگاری
مردم در نقاط مختلف دارد به
عنوانمثالدرمنطقهعمرانی
گناباد با فرسایش ساالنه ۳۰
ســانتی متــر در هکتــار ،اگــر
عملیــات تثبیــت شــن هــای
روان و بیابانزدایــی از دهــه
های گذشــته اجرا نمی شــد
امکانماندگاریوسکونتدر
بسیاری از سکونت گاه ها و روستاهای اطراف آن وجود نداشت.
وی افزود :ســاالنه به طور متوســط ۳۰۰هزار هکتار طرح بیابان
زدایی برای مقابله با بیابانزایی در کشــور اجرا می شود و حدود
هفتمیلیونهکتارازعرصههایبیابانیکشوردرشرایطبحرانی
قراردارد.ویگفت:اینسازماندرکناراجرایطرحهایتثبیت
عرصههایبیابانیوبیابانزدایی،بااجرایطرحهایآبخیزداری
ضمنجلوگیریازفرسایشآبی،بستررونقاقتصادیاینمناطق
راهموارمیکند.سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریطرحهای
بیابان زدایی نظیر ساخت بادشــکن های زنده و غیر زنده ،قرق و
آبخیزداری را در کشــور اجرا می کند که جلب مشــارکت مردم و
جوامعمحلیمهمترینرویکرداینسازمانودولتسیزدهمبرای
حفاظت از این عرصه ها طی امسال اســت .وی افزود  :فرسایش
بادی یکی از مشکالت مهم اســتان های مختلف کشور است که
ســاالنه به زیرســاخت ها و اراضی کشــاورزی و ســکونتگاه های
مردم خســارت وارد می کند .رئیس ســازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداریکشورگفت:مدیریتعرصههایبیابانیکهبااجرای
طرحهایبیابانزداییتثبیتشدهاندضروریاستوبایدازهمه
ظرفیتهادراینزمینهحداکثربهرهراگرفت.منصورافزود:عرصه
هایبیابانیتثبیتشدهبسیارمهماستونبایدبعدازاجرایاین
طرح ها به حال خود رها شــوند بلکــه باید در قالــب کارکردهای
تلفیقیواقتصادیبرایآنهابرنامهتنظیمواجراکردتابهتدریج
هم از حفاظت صرف دولتی خارج شوند و هم با مشارکت مردم و
جوامعمحلیجلویاستمراربیابانزاییگرفتهشود.

آتشســوزی مهیب در یک واحد مرغداری در روستای بوته گز در بخش
رضویه 10هزار جوجه مــرغ را تلف کرد.به گزارش خراســان رضوی ،
ضیائی مسئول آتش نشانی شهر رضویه گفت :صبح دیروز با اعالم آتش
سوزییکواحدصنعتیمرغداریبهسامانه ۱۲۵شهررضویهتی محریق
شهررضویهبهمحلآتشسوزیدرجادهسرخساعزامشدند.ویافزود:
متاســفانه با توجه به بعد مســافت و نبود تجهیزات اطفای حریق در این
واحد صنعتی قبل از رسیدن آتش نشانی کل مرغداری شعله ور شده بود
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حقدادی -همزمان با هفته بسیج یادواره شهدای اهل
ســنت تربت جام به همت تولیت و پایگاه شــیخ االسالم
احمد جامی ،بنیادشــهید و امورایثارگران و با شــرکت
امام جمعه  ،علما  ،فرماندار،خانواده شــهدا و ایثارگران
 ،فرماندهــان نظامــی ،انتظامــی  ،امنیتی و قشــرهای
مختلف مردم شیعه و اهل سنت در تاالر جامی شهرستان
تربت جام برگزارشد.
به گزارش خراســان رضوی ،درایــن محفل معنویپس
از قرائت دل نوشته توســط کبودانی رابط خبری هالل
احمر ،دکتر حســن جامــی االحمدی ،جانشــین پایگاه
بسیج شــیخ االســام احمد جامی گفت :امام خمینی
(ره) ارتــش  ۲۰میلیونــی را بــرای حفظ و حراســت از
انقــاب بــا شــرکت آحــاد مــردم تشــکیل داد و انقالب
درعرصه های مختلف به بســیج نیاز داشت و بسیجیان
دالورمردانه به میدان آمدند.استاد حوزه علمیه احمدیه
بااشــاره به آیات الهی دربارهجایگاه شهدا گفت :گمان
نبرید که شــهدا مرده اند بلکه زنده انــد و نزدخدا روزی
می خورند.مولوی سید معصوم عبدالهی افزود :پیامبر
اعظم (ص) عاشــق شــهادت بودندوکســانی کــه روزی
۱۰۰بار صلوات و درود به رســول خدا (ص)و اهل بیت
(ع) بفرســتند۱۰۰ ،حاجت آنان برآورده می شود که
 ۷۰حاجت در آخرت و  ۳۰حاجت در دنیاست.وی ادامه
داد :با ریختــن اولین قطره خون شــهید تمام گناهانش
مورد بخشش خداوند قرار می گیرد و در قیامت  ۷۰نفر
از بستگان خودش را هم شفاعت می کند.

که ماموران آتش نشــانی با اقدامی سریع از گسترش آتش به دیگر نقاط
در مجاورت آتش ســوزی ،جلوگیری کردند.رئیس آتش نشانی رضویه
اظهارکرد  :در این آتش ســوزی عالوه بر خسارت سنگین به دستگاه ها
و تجهیزات مرغداری به گفته مالک مرغداری بین  ۱۰تا  ۱۳هزار قطعه
جوجه مرغ  ۱۵روزه متاسفانه در آتش سوختند.ضیایی گفت :این آتش
سوزی در روستای بوته گز بخش رضویه در فاصله  ۷۵کیلومتری از شهر
مشهد به وقوع پیوست که علت حریق در دست بررسی است .

معاوندادستانکلکشور:

حاکمیتنبایدهزینهبیتجربگی
مردم در بورس را بدهد
در بحث بورس اگر یک رفتار مجرمانه ثابت شود،
افراد زیاندیده میتوانند درخواست مطالبه
ضرر و زیان بدهند
معاون دادســتان کل کشــور گفــت :مــردم وقتی
فعالیــت اقتصــادی انجــام میدهنــد ،بایــد فهم و
درک اقتصــادی داشــته باشــند ،این قاعــده کلی
اســت و در موضــوع بــورس نیــز حاکمیــت نبایــد
هزینه بیتجربگی مــردم را بدهد.به گزارش ایرنا،
رضا خشــنودی روز پنج شــنبه در حاشــیه نشست
تخصصی اخالق اجتماعی در مدیریت شــهری در
مشهد در جمع خبرنگاران افزود :اسناد بهادار در
بورس قابلیت خرید و فروش دارد و مردم در خرید
خود مختار هستند .این را که بر اساس تحلیلهای
غلط این اقدام اقتصادی منجر به ضرر شده است،
حاکمیت نباید پاســخ گو باشــد.وی اضافــه کرد:
پرونــده پدیده با بــورس متفاوت اســت ،در پرونده
شــرکت پدیده رفتــار مجرمانه مشــخصی صورت
گرفته بود و عــدهای به ســبب این رفتــار مجرمانه
متضرر شــده بودند.معاون دادســتان کل کشــور
گفت :در بحث بــورس نیز اگر یک رفتــار مجرمانه
ثابت شود و شرایط اثبات یک عنوان اتهامی وجود
داشته باشــد و عمل ،مجرمانه محسوب شود افراد
زیاندیــده میتواننــد درخواســت مطالبــه ضرر و
زیان بدهند.

افتتاح مرکز درمان اعتیاد
در شهرستان زبرخان
نجــم الشــریعه /همزمــان با هفتــه بســیج مرکز
دولتــی مشــاوره و درمــان اعتیــاد شهرســتان
زبرخان در شــهر قدمگاه افتتاح شد .مدیر شبکه
بهداشــت و درمــان شهرســتان زبرخــان در ایــن
مراســم گفــت :ایــن مــکان اولیــن مرکــز دولتی
مشــاوره و درمان اعتیــاد در شهرســتان زبرخان
اســت کــه بــرای مشــاوره  ،درمــان و همچنیــن
کاهش آســیبهای ناشــی از اعتیــاد در خانواده
 ،افتتــاح شــد .دکتر حامد ســلیمانی افــزود :در
ایــن مرکــز خدمــات مشــاوره بیمــار و خانــواده
وی  ،خدمــات پزشــکی  ،ســم زدایــی بــا رویکرد
درمــان بیمــاران بــا ارائــه بــه روزتریــن داروها و
همچنین خدمات روان شــناختی با تعرفه دولتی
انجام خواهد شد.
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