ا ز میان خبر ها
گوناگون

درپیوزشتوفانباسرعت 80کیلومتررخداد

هجوم ریزگردها به سرخس
محمودی/ازصبحدیروزدرپیوزشتوفانشدیدبا
سرعت80کیلومتردرساعت شاهدهجومریزگردها
به ســرخس و کاهش شــدید میــدان دیــد بودیم.به
گزارش خراســان رضوی ،علی تبریزنیا رئیس اداره
هواشناســی با اشــاره به وضعیت جوی شهرســتان
گفت:ازصبحدیروزدرپیوزششدیدتوفانباسرعت
 ۸۰کیلومتربرساعتدرشهرستانسرخسوهجوم
ریزگردها ،متاسفانهمیداندیدافقیازابتدایصبح،
بهکمتراز ۲۰متررسیدکهتا ۴۸ساعتادامهخواهد
داشت و الزم اســت رانندگان محور سرخس مشهد
با اطالع از وضعیــت محور با احتیــاط برانند.رئیس
ادارههواشناسیدرادامه،وضعیتهوایسرخسرا
ناسالماعالموتصریحکرد:ازروزجمعهباکاهشدما
شاهدبارشپراکندهباراندرشهرستانخواهیمبود.
شایان ذکر اســت  ،با وجود توفان وهجوم ریزگردها
مدارسشهرستانباز وفعالیتآموزشیبرقراربود.

فرماندارسبزوارخبرداد:

تشکیل قرارگاه اجرایی طرح
جهش تولید مسکن در سبزوار

کالته /فرماندار ســبزوار گفت :به منظور تسریع
در طــرح جهش تولیــد مســکن ،قــرارگاه اجرایی
و عملیاتــی طــرح جهــش تولید مســکن در ایــن
شهرستان شکل گرفته است .به گزارش خراسان
رضوی ،ســید مجتبــی علوی در شــورای مســکن
شهرســتان ســبزوار افزود :یکی از طرح های مهم
در دســت اجــرای دولــت ســیزدهم طــرح جهش
تولید مســکن اســت که الزم اســت تمامی نهادها
در این بــاره همــکاری الزم را داشــته باشــند .وی
تصریح کرد :به منظور تسریع در طرح جهش تولید
مســکن در شهرســتان ســبزوار قرارگاه اجرایی و
عملیاتی مســکن شــکل گرفته و نهادهای مرتبط
همچون فرمانداری ،راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن
انقالب اســامی و شــهرداری پــای کار آمــده اند.
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه ســبزوار گفت:
دستگاههای اجرایی این شهرستان اراضی مازاد
خود را به منظور استفاده آن ها در طرح های توسعه
ای و طرح جهش تولید مســکن اعالم کنند .علوی
مقدم افزود :در ســال های گذشــته برخی اراضی
دولتی بــدون ضابطه و برنامه مشــخصی به برخی
دستگاه های اجرایی واگذار شده که هم اینک این
زمین ها مازاد و بدون استفاده است.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

در سالروز شهادت آیت ا ...مدرس انجام شد

افتتاح 2مجموعهقرآنیوپژوهشیو
غبارروبیمرقدشهیدمدرس

مهدیــان /همزمان با دهم آذر ســالروز شــهادت آیت ا...
سیدحســن مدرس(ره) شــعبه دارالقــرآن الکریم آســتان
قدس رضوی و دفتر پژوهشــی شــهید آیــت ا ...مدرس در
مجموعه فرهنگی زیارتگاه این شــهید در کاشمر با حضور
امام جمعه ،فرماندار و جمعی از مســئوالن این شهرستان
افتتاح شــد .همچنین مرقد این شــهید بزرگوار غبارروبی
و با گالب ناب شســت وشــو داده شــد .به گزارش خراسان
رضوی ،مدیر عامل موسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان
قدس رضوی در آیین افتتاح شعبه دارالقرآن الکریم آستان
قدس رضوی با اشــاره به ظرفیت کاشــمر در حوزه فعالیت
هــای قرآنــی گفــت :امیدواریم بــا آغــاز کار ایــن مجموعه
بتوانیم گامی ارزشــمند در راســتای کمک به نشر معارف
قرآنی در این شهرستان برداریم .حجت االسالم علی اصغر
عطاران طوســی با بیــان این که شــهید مــدرس(ره) خود
یک رجل قرآنی بــود ،یادآور شــد :تالش مان بر این اســت
که عالوه بر معرفی شــخصیت شــهید مدرس ،کاستی ها و
کمبودهای حوزه قرآنی در شهرســتان را شناسایی و برای
رفع آن برنامه ریزی کنیم .وی بــا اذعان بر این که مجموعه
فرهنگی زیارتگاه شــهید آیت ا ...مدرس تا کنون در حوزه
آموزش و فعالیت های قرآنی با برگزاری کالس های قرآنی،
محافل انس با قرآن ،کرسی تالوت ملی رضوی و دوره های
آموزش علوم قــرآن مهدالرضا(ع) کارنامه موفقی داشــته
است ،خاطر نشان کرد :با شــروع کار این شعبه ،برگزاری
دوره های روخوانی ،روان خوانی ،قرائت ،آموزش و تفسیر
با حمایت مرکز قرآن آستان قدس رضوی سرعت بیشتری
خواهد گرفت .مدیر عامل موسسه فرهنگی و بقاع متبرکه
آستان قدس رضوی همچنین در آیین افتتاح دفتر پژوهشی
شــهید آیت ا ...مدرس(ره) ،راه اندازی این مجموعه را در
کنار ظرفیت زیرســاختی و امکانــات موجــود در مجموعه
کتابخانه در حوزه پژوهشــی یک اقدام ارزشــمند دانســت
و ابراز امیــدواری کــرد ،با فراهم شــدن بســتر الزم در این
زمینه هنرنمایی متناسب با شهر کاشمر و شخصیت شهید
مدرس اتفاق بیفتد .وی با دعوت از همه پژوهشگران برای
همراهی و همــکاری با ایــن مجموعه خاطر نشــان کرد :با
توجه به این که این دفتر پژوهشی وابسته به بنیاد پژوهش

اخبار

های آســتان قدس رضوی اســت ،امیدواریــم در آینده ای
نزدیک شاهد دستاوردهای پژوهشی باشیم.
همچنین همزمان با هشــتاد و چهارمین ســالروز شهادت
بزرگمرد عرصه سیاست و دیانت شهید آیت ا ...سیدحسن
مــدرس(ره) مرقد این شــهید بــزرگ تاریــخ غبارروبی و با
گالب ناب شســت وشــو داده شــد .در این مراســم معنوی
کــه مدیرعامل موسســه فرهنگــی و بقــاع متبرکه آســتان
قدس رضوی ،امام جمعه ،فرماندار ،جمعی از مســئوالن و
نیروهای نظامــی و انتظامی حضور داشــتند ،پس از جمع
آوری نذورات ،داخل ضریح با گالب ناب شســت وشو داده
شــد .شــرکت کنندگان در این محفل معنوی که با مدیحه
ســرایی ذاکر اهل بیت(ع) همراه بــود ،با قرائــت فاتحه به
مقام شامخ این عالم مجاهد ادای احترام کردند .غبارروبی
گلزار  136شهید مدفون شده در جوار زیارتگاه این شهید،
از دیگر برنامه های بزرگداشــت شــهید آیت ا ...مدرس در
کاشمر بود.
گفتنی اســت ،مراســم ویــژه هشــتاد و چهارمین ســالگرد
بزرگداشــت آیت ا ...سیدحســن مدرس امروز (پنج شنبه
 ١١آذر) با حضور رئیس مجلس شــورای اســامی ،معاون
پارلمانی رئیــس جمهور ،تعــدادی از نماینــدگان مجلس
شورای اســامی ،مسئوالن اســتانی ،خانواده های معظم
شهدا ،ایثارگران و اقشار مختلف مردم کاشمر با سخنرانی
دکتر محمدباقر قالیباف در زیارتگاه این شهید زنده تاریخ
برگزار می شود.
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مدیرجهادکشاورزیگنابادخبرداد:

کاهش 70درصدیتولید
زعفراندر 3شهراستان

برداشتوتولیدزعفرانازکشتزارهایگناباد،بجستان
و خواف در جنوب خراسان رضوی در سال زراعی جاری
بهدلیلتداومخشکسالی،حدود ۷۰درصدکمترازسال
گذشته است.شــایان ذکر است،در ســال زراعی جاری
 ۱۰هزارو ۳۰۰هکتارزمینکشاورزیدرسهشهرستان
گناباد،بجستانوخوافزیرکشتزعفرانرفتهبود .مدیر
جهاد کشــاورزی گناباد به ایرنا گفت :برداشــت امسال
زعفران از مزارع این شهرستان نســبت به سال گذشته
 ۷۵درصــد کاهش یافته اســت .نعمت غفوریکاخکی
افزود :امسال سه هزار و ۵۵۰هکتار زمین کشاورزی در
گناباد به کشــت زعفران اختصاص یافته بود .وی ادامه
داد :همه ســاله ۱۲تن محصول از کشتزارهای زعفران
گناباد برداشت میشــد ولی کمبود آب برای کشاورزی
درپیکاهشنزوالتآسمانیودودههخشکسالیتولید
زعفران این شهرستان را ۷۵درصد کاهش داد و به3.4
تن رســید .مدیر جهاد کشــاورزی گناباد متوسط زمان
الزمبرایبرداشتگلزعفرانراازمزارعاینشهرستان
به طور معمــول ۲۵روز ذکر و بیان کرد :امســال کاهش
شدید تولید و افت چشمگیر گلدهی زعفران در مزارع،
زمان برداشــت آن را به  ۱۵روز کاهش داد .رئیس اداره
تولیداتگیاهیجهادکشاورزیخوافنیزمیزانکاهش
تولیدامسالزعفرانرادراینشهرستان ۸۵درصدکمتر
ازسالگذشتهاعالموبیانکرد:برداشتامسالزعفران
از کشــتزارهای خواف به حدود 4تن رسید .اســماعیل
خوش رفتــار گفت :تداوم خشکســالی و کاهش شــدید
بارندگیهمراهبادمایهوایباالتراز ۴۰درجهدرفصل
تابستان طی دو سال اخیر مانع رشد مناسب «پیازهای
مادر»درمزارعزعفرانخوافشد.رئیس اداره تولیدات
گیاهی مدیریــت جهاد کشــاورزی خــواف ادامه داد:
امســال گل ها و کاللههای گیاه زعفــران کوچک تر و
وزن آن ها نسبت به سال گذشته بسیار کمتر بود.مدیر
جهاد کشــاورزی بجســتان نیز گفــت :تولید امســال
زعفــران در این شهرســتان  ۴۲درصــد کاهش یافت.
مجتبی محرابی افزود :همه ساله  ۲هزار هکتار زمین
در کشتزارهای بجستان زیر کشت زعفران میرود.

پدر شهید علی اکبر ساالر
آسمانیشد
حقدادی  -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تربت
جام گفت :حاج غالمعلی ساالر پدر شهید «علی اکبر
ســاالر و برادرشــهید غالمحســن ســاالر» از روستای
مومن آباد تربت جام آسمانی شد و پس از سالها فراق
ودوریازبرادروفرزندشبهجمعشهیدانشپیوست.
نصرا ...مهدوی افزود :مردم و مســئوالن شهرســتان
تربت جام با شرکت در مراسم تشییع و ارسال پیام این
ضایعه جانســوز را به جامعه ایثارگران و خانوادههای
شهدای معزز به ویژه بیت مکرم و عموم مردم انقالبی
تسلیتگفتندوازدرگاهخداوندمتعالرحمتومغفرت
واســعه الهی را برای آن مرحوم مسئلت کردند  .بدون
شکاعتالینظاممقدسجمهوریاسالمیایراندر
طول انقالب اسالمی مدیون همین جلوههای ایثار و
معنویت اســت.وی ادامه داد :پیکر آن عزیز سفرکرده
بعدازتشییعبردستانمردمقدرشناسوانقالبیتربت
جام به زادگاهش روســتای مومن آباد انتقــال یافت و
پیکرشدرگلزارشهدایواالمقام،درجواربرادروفرزند
شهیدش آرامگرفت.

رئیسادارهبیابانمنابعطبیعیوآبخیزداری
خراسانرضوی:

تاغ کاری در  400هکتار از اراضی
بیابانی 4شهرستان اجرا می شود

طی امســال بیــش از 400هکتــار از اراضــی بیابانی
شهرستانهایسبزوار،سرخس،گنابادوخوافنهال
کاریمیشود.بهگزارشروابطعمومیمنابعطبیعی
و آبخیزداری خراســان رضوی ،محمود زنگنه ،رئیس
ادارهبیابانمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضوی
گفت :تاغ ،گیاهی اســت که مردمــان مناطق بیابانی
آن را به عنوان ســربازی فداکار می شناسند که باعث
جلوگیریازفرسایشخاکونجاتدهندهزندگیشان
در مقابل توفان های شن است .این درخت بسیار کم
توقع،مقاومدرمقابلکمآبیوگرمایشدیددرتثبیت
شنهایروانوتوفانهایشن،بسیارعالیعملمی
کند و در بیابان ها و کویر باعث احیای حیات وحش در
منطقه می شــود.وی افزود :هم اکنون ســطح عرصه
های بیابانی خراسان رضوی بیش از 5میلیون هکتار
استکه باجلبوجذبمشارکتمردم درحدود308
هزارهکتارنهالکاریباگونههایتاغودیگرگونههای
بیابانی و در بیش از یک میلیــون هکتار دیگر عملیات
اصالحی ،احیایــی و مدیریتی و همچنین تهیه طرح و
مطالعاتصورتگرفتهاست.

