۲
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معاون بهزیستی استان
خبر داد:

مدیرکل امور اقتصادی
و دارایی خبر داد:

افزایش 62درصدی وصول درآمد
مصوبدراستان

پاسخ شهردار مشهد
به ادعای واگذاری
فرهنگسرایشهید
سلیمانی
صفحه۳
یویکمینجشنواره
س 
تئاتر استان آغاز شد
صفحه۲

ضربهشدید
خشکسالیبه
تولیدات عسل استان

جهادکشاورزی:امسالحدود
نیمیازکندوهارابه دلیل
خشکسالیازدستدادهایم

صفحه۱

گزارشیدربارهبالتکلیفی
وضعیت  ۲پروژه فرهنگی
درشهرستان

چناران  ،محروم از
زیرساختفرهنگی

سازش  2هزار
زوج متقاضي طالق طی امسال

Tue . 30 . Nov .2021. No.4844

گسلنشینی
پرمخاطره!

درخواست ابطال
بیشتر از صدور پروانه
صفحه۳

 650هکتار از اراضی ملی
به وضع سابق برگردانده
شد

فرمانده یــگان حفاظت منابــع طبیعی و
آبخیزداری استان گفت 650 :هکتار از
اراضی ملی در استان بنا به حکم مقامات
قضاییخلعیدوبهوضعسابقبرگردانده
شــد .به گزارش روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی ،ســرهنگ احمــد روحی
اظهــار کــرد :ایــن میــزان در  264فقره
تصرف اتفاق افتــاده بود که در مقایســه
با مدت مشــابه سال گذشــته  16درصد
افزایشداشتکهباهماهنگیوهمکاری
قوه قضاییه و نیروی انتظامی از یک ســو
و تــاش شــبانه روزی نیروهــای یــگان
حفاظت در سراسر استان از سوی دیگر
رفع تصرف صورت گرفته است.

صفحه۲

دانشگاهعلومپزشکی
مشهدهشدارداد:

روند صعودی ابتال
به کرونا در برخی
شهرهای استان

صفحه۲

افزایشورود
زائرانعراقی؛
فرصتیکهباید
درستمدیریتشود

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

چهارشنبه ؛آغازتوزیعاینترنتیمرغ وتخممرغ
در خراسان رضوی
صفحه۳

محصوالتزنبورعسلدراستان ۵۰درصدکاهش
داشته باشــد .وی ادامه داد :تولیدات زنبور عسل
شــامل عســل ،ژل رویال و نظایر آن در استان طی
سال گذشــته ســه هزار و  ۳۳۹تن بود .مدیر دفتر
طیور ،زنبور عسل و کرم ابریشم در سازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی گفت :تولیدات پارسال
زنبور عسل در استان از  ۴۴۰کندو بود که امسال
حدود نیمی از کندوها را به خاطر خشکســالی از
دســت دادهایم .وی افــزود :هر بهرهبــردار در این

بخش به طور میانگیــن دارای  ۵۰کنــدوی زنبور
اســت و پیشبینی میشــود عملکرد هر کندو نیز
امسالکاهشیابد.یعقوبزادهادامهداد:هرکندو
در شرایط عادی  7تا  8کیلوگرم عسل میدهد که
امســال این میزان بــه پنج کیلوگــرم کاهش یافته
اســت اما به دلیل افزایش مرتــع گردانی کندوها
شــاهد افزایش کیفیت عســل تولیدی هســتیم.
شایان ذکر است ،خشکســالی و تغییرات اقلیمی
خســارات متعدد و فراوانی به عرصه کشــاورزی و
دامپــروری خراســان رضــوی وارد کرده اســت به
طوری که بیــش از  ۵۰درصــد تولیــدات زراعی و
باغی استان کاهش یافته است.

باحضورمدیراناستانیوتربتجامیانجامشد

نصب کاشی گنجینه زنده بشری سرد ِر منزل استاد فاروق کیانی
حقدادی  /باحضور مدیران اســتانی و شهرســتانی
کاشیگنجینهزندهبشریبازیهایآیینیدرجهان،
کشورواستان،سردرمنزلچهرهماندگارهنریتربت
جام استاد" فاروق کیانی" نصب و از آن رونمایی شد.
ن محفــل هنری ،فرمانــدار تربت جام با تشــریح
درای 
میراثفرهنگی،هنری،ادبی،ابنیهتاریخیومفاخر
تربت جام گفــت  :اســتاد فــاروق کیانی از اســتادان
برجســته در حوزه فرهنگــی و هنری اســت که باعث
افتخار بین المللی  ،کشــور و خراســان رضوی شــد.
مرتضی حمیدی با اشــاره بــه انتخاب اســتاد فاروق
کیانی به عنوان گنجینه زنده بشــری از سوی وزارت
میــراث فرهنگی و گردشــگری افزود :اســتاد فاروق
کیانی در حوزه هنــری نقش آفرینی کردنــد و برای
همیشهجاودانهخواهندماندوبانصبکاشیسردر
منــزل از تــاش های اســتاد کیانــی در حــوزه بازی
های آیینی تجلیل به عمل آمد .تاج محمدی ،رئیس
میــراث فرهنگی و گردشــگری تایباد گفت  :اســتاد

فــاروق کیانــی از چهره هــای ماندگار هنری اســت ،
میراثملموسشاملابنیهها وبناهایتاریخیاست
و میــراث ناملموس که از نســل های گذشــته به ارث
رســیده شــامل مراســم  ،هنرها ،آداب و رسوم است
است واســتاد فاروق کیانی از میراث های ناملموس
گذشتگان است .استاد فاروق کیانی با اشاره به این
که مردم تربت جام هنردوست هستند و به آیین های
منطقه احترام خاصی می گذارنــد ،افزود  :هنرهای
آیینیازخانههایگلیوکلوخیبالباسسفیدسنتی
ازشهروروستاهایمنطقهتربتجامبینالمللیشدو
اینلباسسفید،لباسکار،عبادت،ادبوهنرتربت
جاماستکهجهانیشدهاست.
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معاون اداره کل
راه و شهرسازی خبر داد:

صفحه2

ضربه شدید خشکسالی به تولیدات عسل استان

فرماندهیگانحفاظتمنابعطبیعی
استان:

تعطیلییکیازمراکز
نگهداری کودکان
بهزیستیدرمشهد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراســان رضوی گفت ۷۰ :درصد سکونتگاههای
استان در مناطق خطرپذیر همچون مجاورت گسلها قرار دارند ۶۵ ،درصد پهنه استان
خراسان رضوی نیز به صورت ویژه مخاطره زلزله را احساس میکند.. .

جهادکشاورزی:امسالحدودنیمیازکندوهارابه دلیلخشکسالیازدستدادهایم

مدیر دفتــر طیــور ،زنبور عســل و کرم ابریشــم در
سازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی گفت:
خشکســالی و ســرمای بــی موقع امســال موجب
وارد آمــدن خســارت شــدید بــه تولیــدات زنبــور
عسل این اســتان شــد .محمدمهدی یعقوبزاده
در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :برآوردهــای دقیق و
آمارگیری از میزان خسارت خشکسالی در حوزه
زنبور عســل و تولیــدات این بخش در حــال انجام
اســت اما پیشبینــی میشــود تولیدات امســال

سه شنبه  9آذر 2۴ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۴قیمت 600 :تومان

مدیرکلبحران:
 65درصدپهنهخراسانرضویبهصورتویژه
مخاطرهزلزلهرا احساسمیکند

صفحه۴

رئیساتحادیه آرایشگران
زنانهمشهداعالمکرد:

معاوندادستان خبرداد:

مروری بر زندگی شهید آیت ا ...مدرس

بزرگمردعرصهسیاستونمایندگیمردم

بزرگداشت شهید مدرس با حضور رئیس مجلس برگزار می شود
مهدیان  84/ســال پیش غروب دهــم آذرماه
نزدیــک افطــار ،شــهر کاشــمر را غــم و اندوهی
سنگین فرا گرفته بود،بزرگ مردی از نسل امام
حسن مجتبی(ع) که همچون اجدادش آزادانه
زیسته بود به جرم شجاعت ،شــهامت ،مبارزه با
استبدادوظلموجوررضاشاهپهلوی بهشهادت
رسید .امروز کاشــمر به خود میبالد و احساس
غرور میکند زیرا به لطف آن ســید شــهیدی که
دژخیمــان در نیمههــای شــب و در دل ظلمت و
تاریکیبهخاکسپردندتابرایهمیشهفراموش
شود،اینشهربرایهمیشهبلندآوازهشد.
•ترور،تبعیدوشهادت

حسنبناسماعیلطباطباییکهنسبشبهامام
حسنمجتبی(ع) میرسددرسال 1249ه.ش
در سرابه کچو از توابع اردستان استان اصفهان
متولد شد  .تحصیالتش را در شش سالگی نزد
جدشسیدعبدالباقیآغازکردوعلومدینیرادر
اصفهان فرا گرفت .وی برای تکمیل تحصیالت
عازم عتبات عالیات شد و ضمن دیدار با آیتا...
میرزایشیرازیعمد هتحصیالتشرادرنجفدر
محضر آیات عظام محمد کاظم خراسانی و سید
محمدکاظمیزدیگذراندوبعداز 7سالبهایران
مراجعت کرد و در مدارس جده کوچک و بزرگ
اصفهان به تدریس پرداخت .وی در این زمان به
مدرس مشهور شد .سید حسن مدرس در سال
1289ه.شهمزمانبادورهدوممجلسشورای
ملیازطرفعلماب هعنوانعالمترازاولبهمجلس
شورای ملی راه یافت و از دوره سوم تا پایان دوره

ششم توســط مردم تهران به نمایندگی مجلس
برگزیده شــد که مهمتریــن حوادث ایــن دوران
مخالفت با ضرب االجل روس ها  ،جنگ جهانی
اول  ،مهاجرت و تشــکیل دولت موقــت  ،مبارزه
با قرارداد 1919و مبارزه با اســتبداد رضاخان
و جمهوری او و مبارزه با اســتعمار انگلیس بود.
ترور آیت ا ...مدرس (ره) نیز در دوره ششم اتفاق
افتاد.دردورههفتمبادخالترضاخانآرایآیت
ا ...مدرس خوانده نشد و در 1307ه .ش شبانه
به خواف تبعید و مدت 9ســال در داخل قلعهای
زندانی شد و ســرانجام در مهر  1316این عالم
مجاهد را به کاشــمر منتقل کردند و در شامگاه
دهــم آذرماه همان ســال برابر بــا 27رمضان به
شهادت رســاندند و ب ه دوراز چشم مردم در نیمه
های شبدفنکردند.اوایلانقالبابتدابناییبا
ستونهایمرتفعساختهشدکهموردقبولواقع
نشد .در شهریور سال 1363امام خمینی (ره)
بهپاس خدمات ارزشــمند و انقالبــی این چهره
متقی و زاهد و نقش مؤثــر او در حوادث تاریخی
طی حکمی خطاب به تولیت فقید آستان قدس
رضوی ،فرمودند که زیارتگاه این اسوه شجاعت
و فرزانگــی در وجهی مناســب با شــخصیت آن
بزرگوار احیا شــود و در تاریخ  1373/4/4به
برکت نظام مقدس جمهوری اســامی در سایه
الطافحضرتعلیبنموسیالرضا(ع)وصدور
حکمتاریخیمقاممعظمرهبریمبنیبرتفویض
اینزیارتگاه بهآستانقدسرضوی ،اینزیارتگاه
عالوه بر جنبه زیارتی و سیاحتی به قطب بزرگ
لشد.
فرهنگیمنطقهتبدی 

خبر مرتبط

آیین بزرگداشت شهید مدرس با حضور رئیس مجلس برگزار می شود

ت ا...
نماینده کاشمر ،بردسکن ،خلیل آباد و کوهسرخ از برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آی 
مدرس با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و معاون پارلمانی رئیسجمهور در روز پنجشنبه ۱۱آذر
در کاشمر خبرداد.بهگزارش خراسانرضوی،حجتاالسالمجوادنیکبینگفت:بارایزنیهاوپیگیری
هایانجامشده،حضوردکترقالیبافرئیسمجلس دراینمراسمقطعیشدهووی روزپنجشنبه ۱۱آذر
با حضور در زیارتگاه شهید مدرس(ره) در هشتاد و چهارمین سالروز شهادت این بزرگمرد عرصه دیانت و
سیاستوالگوینمایندگیمجلسسخنرانیمیکند.ویدیدارباجمعیازرزمندگانونشستتخصصی
نهایحوزهانتخابیهراازدیگربرنامههایحضوررئیسمجلسدرکاشمراعالم
باجمعیازنخبگانشهرستا 
کرد.نیکبین یادآورشد:دراینسفر،جمعیازنمایندگانواستاندار،دکترقالیبافراهمراهیمیکنند.
ویاذعانکرد:نیازهاومشکالتمنطقهترشیزدراینسفربارئیسمجلسومعاونرئیسجمهورمطرحو
بازدیدهاییازبرخیپروژههایمنطقهانجامخواهدشدوتالشمیکنیمرونداجراییپروژههایعمرانی
بادستوررئیسمجلسسرعتبگیرد.حجتاالسالمعلیاصغرعطارانطوسیمدیرعاملموسسهبقاع
تا...مدرس(ره)گفت:
متبرکهآستانقدسرضوینیزدرتشریحویژهبرنامههایبزرگداشتشهادتآی 
مراسمویژهبزرگداشتهشتادوچهارمینسالگردشهادتآیتا...مدرس(ره)باسخنرانیرئیسمجلس
ت های ملی و اســتانی روز پنج شــنبه در زیارتگاه این الگوی فقاهت و
شورای اسالمی و با حضور شخصی 
سیاستبرگزارمیشود.

۲۰۰۰واحدخالی
مسکنمهر
دراستان
صفحه3

همدلی خادمان حضرت
رضا(ع) با خانواده داغدار
پاکبان مشهدی
جمعــی از خادمیــن بــارگاه امــام
رضا(ع) روز گذشته با خانواده مرحوم
عبدالحمیــد ربانی ،پاکبانــی که بر اثر
ســانحه در حین خدمت جــان باخت،
دیدار کردند.
به گزارش آســتان نیــوز ،مرحوم ربانی
پاکبــان  45ســاله مشــهدی هفتــه
گذشــته برای جلوگیری از بروز حادثه
در بزرگــراه شــهید چراغچــی ،جــان
خود را بــه خطــر انداخت و ایــن اقدام
فداکارانه او ،به دلیل بیتوجهی راننده
یــک خــودروی کامیونــت ،بــه اتفاقی
تلخ منجر شــد .پس از ایــن اتفاق تلخ و
خاک سپاری پیکر آن مرحوم ،جمعی از
خادمان کشیک دوم دربان حرم مطهر
رضوی ،تصمیم گرفتند مهمان خانواده
او شوند تا با این حضور ،هم مرهمی بر
درد آنها باشند و هم یادآوری کنند که
همه خادمان زائران و مجاوران حضرت
در مشهدالرضا(ع) ،حتما مورد عنایت
ایشــان قــرار خواهنــد گرفــت ،چه در
لباس خادمی حرم باشند ،چه در لباس
پاکبانی شهر امام رئوف.

تصادف  2موتورسیکلت
یک قربانی گرفت
محمــودی /مســئول اورژانــس ۱۱۵
ســرخس از تصادف دو موتورســیکلت
در محــور روســتایی تجــن حدفاصــل
گمرک تا پل راه آهن خبرداد که منجر
به فوت یکــی از راکبان موتورســیکلت
شد.
به گزارش خراســان رضوی ،برغمدی
مسئول اورژانس  ۱۱۵سرخس درباره
این حادثه گفت:یک شنبه شب تصادف
رخ بــه رخ دو موتورســیکلت موجــب
مصدوم شــدن ســه نفر شــد که یکی از
راکبان پس ازانتقال به بیمارســتان بر
اثر شــدت جراحات فوت کــرد ودو نفر
دیگر بستری شدند .مسئول اورژانس
 ۱۱۵ســرخس افــزود :علــت حادثــه
از ســوی راهنمایــی ورانندگــی شــهر
سرخس در حال بررسی است.

