
روستاهای حاشیه 
مشهد به شبکه آب 

شهری وصل می شوند

توضیحات شهرداری 
تربت جام درباره پلمب 
 واحد مسکونی پیرزن 

و فرزند معلولش

اخبار

فرهنگی

81 حسینیه شهدا، میزبان 
برنامه های ارتحال امام)ره( 

معــاون فرهنگــی بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران خراســان رضــوی گفــت: 
برنامه های ارتحال امام خمینی)ره( در 
81 حسینیه شــهدای اســتان خراسان 
رضوی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار می شــود. به گزارش ایثار »جواد 
حامــدزاده« افــزود: ســخنرانی افــراد 
صاحب نظــر در زمینه آرمــان امام راحل 
و روشــنگری حقایــق تاریــخ، مداحــی و 
روایتگــری، اجــرای تبلیغــات محیطــی 
و مجــازی و برگــزاری مســابقه پیامکــی 
وصیت نامه امام)ره( ویژه خانواده شهدا 
و ایثارگران در شهرســتان های استان، 
از جملــه برنامــه هــای ســالگرد ارتحال 
امام )ره( است. وی ادامه داد: همچنین 
در ســالروز ارتحال امام)ره( شــش هزار 
غذای گرم توسط هیئت رهروان روح ا... 
)فرزندان شهدای مشهد( بین نیازمندان 

توزیع می شود.

با حضور شهردار مشهد انجام شد

رونمایی از سند »ثبت ملی 
منظر طبیعی هفت حوض« 

در فهرســت میراث طبیعی ملی ســند 
»ثبت ملی منظر طبیعی هفت حوض« 
رونمایی شــد. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی شهرداری مشهد، شب گذشته 
طی مراسمی با حضور معاون زیارت و 
گردشگری استاندار خراسان رضوی، 
شــهردار مشــهد، جمعــی از اعضــای 
شورای شهر، مدیرکل میراث فرهنگی 
و گردشــگری و مدیرکل محیط زیست 
اســتان ســند »ثبت ملی منظر طبیعی 
میــراث  فهرســت  در  هفت حــوض« 
طبیعی ملــی رونمایی شــد. همچنین 
در این مراسم باشگاه طبیعت گردی و 
پرنده نگری هفت حوض نیز افتتاح شد 
و برای استفاده در اختیار پژوهشگران 
و دوســتداران محیــط زیســت قــرار 

گرفت.

خبر

فرهنگی

بازدید جانشین دفتر 
نظامی فرمانده کل قوا از 

پروژه باغ موزه
جانشــین دفتر نظامی فرمانده کل قوا از 
پروژه در حال احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس خراســان رضوی بازدیــد کرد. به 
گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، سردار 
ســرتیپ پاســدار »اکبر ابراهیــم زاده« در 
این بازدیــد با ابراز خرســندی از اقدامات 
صورت گرفته، بر استفاده از ظرفیت های 
مردمی برای احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس خراســان رضوی، پیگیری امور تا 
تحقق اقدامات عمرانــی، توجه به محتوا 
و اقدامــات فرهنگــی و عملیاتــی شــدن 
برنامه های تدوین شــده تاکید کرد. وی، 
تعامل با اســتانداری، شــهرداری مشهد 
و دســتگاه های اجرایــی اســتان و فراهم 
آوردن بستر مشارکت همه دستگاه ها در 
امر خطیر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و ایجاد مرکــز فرهنگی و باغ موزه 
دفاع مقدس اســتان را ضروری دانست و 
بر پرهیز از پرداختن به حاشیه ها در اجرای 
ماموریت های محوله، تاکید کرد.  شایان 
ذکر است بر اساس اعالم سردار »حسنعلی 
یوســفعلی زاده« مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
رضوی، فاز اول پروژه مرکز فرهنگی و موزه 
دفاع مقدس استان، نیمه خرداد امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.

 مدیرکل اداره امور اتباع با اشاره 
به حدود 50 هزار متقاضی

 سفیر ایران در ترکمنستان 
خبر داد:

دستورالعمل قانون اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
ابالغ نشده است

 بازگشایی مرزهای ریلی 
 و جاده ای ایران با ترکمنستان 

در هفته آینده  
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 فاز اول تصفیه خانه
 سپتاژ مشهد به زودی 

افتتاح می شود

 وضعیت احداث 
 باغ کتاب، گذر گلستان 

و پردیس تئاتر مشهد
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نیشابوربه وضعیت 
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ملی منظر طبیعی 
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مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی: نیازی  به 

غربالگری برای پروازهای 
داخلی نبود

 جدال خانواده ها و مهد کودک ها
در سایه بی برنامگی بهزیستی 

 صفحه2

پیگیری گالیه والدین از عدم استرداد شهریه توسط مهد کودک ها با وجود تعطیلی 3 ماهه 

 چراغ سفید 
 عصر جدید 

برای نسل جدید 
موسیقی مقامی 

خراسان

اجرای فرزند و نوه استاد درپور 
 تماشاگران عصر جدید 

را به وجد آورد 
 

معاون امور عمرانی استانداری:
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مصطفــی عبدالهــی – برنامه عصــر جدید، در 
یازدهمین قسمت ســری دوم خود، یکی دیگر 
از برنامــه هــای به یــاد ماندنــی اش را داشــت و 
حال مــردم را خــوب کــرد. طنین انداز شــدن 
موسیقی مقامی خراســان در یکی از پربیننده 
ترین برنامه های رسانه ملی، بســیاری از مردم 
را پــای تلویزیون میخکــوب کرد و روحشــان را 
به پرواز درآورد. اجــرای »مبین درپور« و پدرش 
»محمدحسین«، نوه و فرزند زنده یاد »نورمحمد 
درپور« با اســتقبال خوب تماشاچیان در سالن 
همراه شد، استقبال و لذتی که نمونه ای از شور 
و هیجان بینندگان تلویزیونی بود. بینندگانی 
که شــاید تا قبل از تماشــای این اجرا، اطالعات 
چندانی درباره موسیقی مقامی خراسان، دیار 
هنرپرور تربت جام، استاد نورمحمددرپور و هنر 
خانوادگی آن هنرمند نداشتند اما از شنبه شب، 
نام خانواده »درپور« در گوشــه ذهنشان ثبت و 
ضبط شد تا شاید این اتفاق، کمی از تلخی غربت 

این هنر و هنرمندانش بکاهد.

صحبت از غربــت موســیقی مقامی حــرف دیروز 
و امروز نیست، ســال هاســت که این نقصان و کم 
توجهی دردآور وجود دارد و بسیاری از هنرمندان 
مقامی را عزلت نشــین کرده است. نتیجه اش هم 
این که مردم با این هنر اصیــل ایرانی غریبه مانده 
اند. یک نشانه این غریبگی شــاید اشتباه احسان 
علیخانی در همین برنامه تلویزیونی بود که تربت 
جام را شهری در خراسان شــمالی اعالم کرد، در 
حالی که این شهر پر آوازه خراســان جنوبی سال 
هاســت که به زادگاه هنرمندان اصیل موســیقی 
جنوب خراسان شهره است.  هرچند که خراسان 
شــمالی و موســیقی مقامی شــمال خراسان هم 
پرآوازه اســت و افتخاری برای هنر ایــن خطه، اما 
اهالی هنر، تفاوت های موسیقی مقامی جنوب و 
شمال خراسان را می دانند و شهرهای این دو خطه 
را هم به خوبی می شناسند. البته که امیدواریم این 
اشتباه علیخانی، سهوی باشد نه از روی ندانستن، 
اما عجیب هم نیســت اگر علیخانی های بسیاری 
در کشــور، با این هنر و این دیار بیگانه باشند، چرا 

که رسانه ملی تا پیش از این برای معرفی موسیقی 
مقامــی خراســان و تجلیــل از هنرمندانش تالش 
به ســزایی نکرده است. البته پیش کســوتان دیار 
تربت جام و دیگر نواحی هنرپرور خراســان، سال 
هاســت به این غربت و بــی مهری ها عــادت کرده 
اند اما بدون شک درپورهای عصر جدید، نیازمند 
دیده شــدن و تحســین بیشــتر هســتند تــا در این 
روزگار مملــو از آواهــای نابه هنجــار، همچنان بر 
مسیر نیاکان خویش اســتوار بمانند و آوای اصیل 
مقامی را به گوش جهانیان برسانند. این خواسته 
به حق در صحبت های مبین هم خودنمایی کرد، 
 وقتی که پس از اجرا در برنامه »عصر جدید« گفت :
 »آرزوم اینه که بهتر دیده بشــم و یاد پدربزرگ هم 
همین طور که تا االن زنده هست، جاویدان باشه«. 
پدر مبیــن هم در ایــن باره گفــت: »مبین از ســال 
94 در جشــنواره موســیقی جوان حضور داشته، 
دو ســال اول برگزیده شــده و بعدش هم هر سال 
مقام اول بوده، ســه بار هم در اختتامیه جشــنواره 
در تاالر وحــدت اجرای برنامه داشــت اما به نظرم 

هنــوز اون طور کــه باید دیده نشــده، بــا خودمون 
گفتیــم برنامه عصــر جدیــد فرصت بهتــری برای 
دیده شدن هست، تصمیم گرفتیم شرکت کنیم که 
هم مبین دیده بشه، هم یادی از پدر بشه«. در این 
برنامه آریا عظیمی نژاد هم که خود اهل موسیقی 
اســت و صاحب نظر در داوری این هنــر، در همان 
دقیقه اول و با آغاز آوازخوانی مبین، استعداد او را 
تشخیص داد و چراغ ســفیدش را روشن کرد. آریا 
هم درصحبت هایش بــر صحبت های پــدر مبین 
درباره دیده نشدن هنر هنرمندان موسیقی نواحی 
مهر تایید زد و گفت: »مشــکلی که برای موسیقی 
نواحی وجــود دارد این اســت که یا جشــنواره ای 
هستند یا تحقیقاتی و پژوهشی. این هنر مخاطب 
عام مــی خواهد و باید بیشــتر به مردم شناســانده 
شود«. مبین و پدرش در عصر جدید با چراغ های 
ســفید هــر چهــار داور برنامــه و رای نهایــی آن ها 
در فینال، راهی مرحله بعد شــدند تــا همه منتظر 
هنرنمایی بعــدی این پدر و پســر بــه نمایندگی از 

همه هنرمندان موسیقی مقامی خراسان باشند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد تشریح کرد 

وضعیت احداث باغ کتاب، گذر گلستان و پردیس تئاتر مشهد 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهرمشهدمقدس، 
گزارشــی از پیگیری ها بــرای احداث برخی پــروژه های فرهنگی شــهر 
ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای شــهر، اهم توضیحات 

»رمضانعلی فیضی« به این شرح است:
* مطالعات فاز صفر احداث باغ کتاب به زودی انجام می شــود و امســال 
شــاهد آغاز عملیات اجرایی این پــروژه خواهیم بود. بایــد فازبندی های 
پروژه، مکان یابی و... در این مطالعه گنجانده شود تا بتوانیم امسال شاهد 

آغاز عملیات اجرایی پروژه باشــیم. ایــن پروژه جــزو پروژه های فرهنگی 
اولویت دار است و پس از تکمیل مطالعات، وارد فاز اجرایی خواهد شد.

* همه افت وخیزها و موانع پیش آمده برای پروژه پردیس تئاتر شهر برطرف 
شده و مصوبه شورای شهر باید با جدیت دنبال شود. با تالش شهرداری، 
برخی از فازهای پروژه در نیمه نخست سال 1400 به بهره برداری خواهد 
رسید؛ سالن اصلی نیازمند تاسیسات ویژه ای است و سعی می کنیم این 

سالن هم به پیشرفت خوبی برسد.

* براساس تصمیم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مقرر شد در نزدیکی 
ســالن تئاتر شــهر، زمینی در اختیار مجموعه داران و مــوزه داران بخش 

خصوصی قرار گیرد و شهرداری هم باید الیحه آن را ارائه کند.
* »گــذر گلســتان« کــه در مجــاورت و روی کال قــرار گرفتــه، نیازمنــد 
ایمن سازی است که باید با قوت و سرعت انجام شود و تا پایان سال 99 هم 
به اتمام برسد. بخش هایی چون پاتوق فرهنگی و بسترهای مشابه نیز به 

این مجموعه اضافه خواهد شد.
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 پیگیری گالیه والدین از عدم استرداد شهریه توسط مهدکودک ها
با وجود تعطیلی 3 ماهه 

 جدال خانواده ها و مهد کودک ها
در سایه بی برنامگی بهزیستی 

بهزیستی : خانواده ها و مهدهای کودک خودشان بر سر مبلغ توافق کنند 

جامعه
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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محمد بهبــودی نیا /این روزهــا خبرهایی مبنی 

بــر اعــام نارضایتــی برخــی از والدینــی کــه 
کودکانشــان را بــرای نگهــداری و آمــوزش به 
مهدهای کودک می فرســتادند بــه گوش می 
رســد، آن ها معتقدند طی چند ماه گذشته که 
مهدهای کودک  تعطیل شــده مســئوالن مهد 
کودک به این دلیــل که هیچ گونــه خدماتی را 
ارائه نداده اند باید شــهریه های پرداخت شده 
را به خانواده ها برگردانند. از طرفی مسئوالن 
مهدهای کودک با ارائه این پاســخ که تعطیلی 
مهدهای کــودک به صــورت ناخواســته اتفاق 
افتاده و آن هــا را در معرض ورشکســتگی قرار 
داده از باز پس دادن این مبالــغ خودداری می 
کنند. اختافی که بی شک اگر تدابیری برای 
آن اندیشــیده نشــود به متضرر شــدن خانواده 
ها و مهدهای کــودک به صــورت همزمان می 
انجامد .در این میــان برخی از افــراد معتقدند 
سازمان بهزیستی استان بدون این که هیچ گونه 
اقدام موثری انجام داده باشد تنها در نقش یک 
نظاره گر ظاهر شــده و همین موضوع به حجم 

نارضایتی طرفین افزوده است . 
غامحســین حقدادی معاون امــور اجتماعی 
بهزیستی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال 
که  چه اقداماتی درباره دلیل برگردانده نشدن 
شــهریه ها به خانواده ها انجام شده است ؟می 
گوید : هــم اکنون تعیین تکلیــف خاصی انجام 
نشــده اســت و اگر بخواهند بر اســاس قرارداد 
عمل کنند یک قرارداد بین خانواده و مهد کودک 
بســته شــده که از طریق حقوقی بایــد پیگیری 
شود ولی اگر بخواهیم طبق واقعیت عمل کنیم 
واقعیت این است که مهد های کودک به صورت 
ناخواسته اقداماتشــان را متوقف کرده اند و در 
تمام طــول مدت ایــن تعطیلی اجبــاری هزینه 

های زیــادی را پرداخت می کننــد و حدود 90 
درصد هزینه ها در این مدت توسط مهدها انجام 
شده اســت . از طرفی والدین هم حق دارند وبه 
این دلیل که هیچ خدمتی در این مدت دریافت 
نکرده اند اعام می کنند نباید مبالغی را پرداخت 
کنند .به این دلیل که هر دو طرف از این موضوع 
دچار زیان شده اند. پیشنهاد ما این است که برای 
جلوگیری از این ضرر و زیان، طرفین می توانند بر 
سر مبلغی به توافق برسند.وی می افزاید:بعضی 
از مهد ها اعام کــرده اند که حاضرند در ســال 
آینده این مبالغ را با ارائه خدمات متنوع تر جبران 
کنند ،برخی از مهد ها نیز اعام کرده اند که به 
صورت مجــازی اقداماتی را انجام مــی دهند و 
بعضی مهدها اعام کرده اند حاضرند به صورت 
تدریجی این مبالغ را به خانواده ها برگردانند. 
البته برای اسفند سال گذشته تکلیف مشخص 
است و طبق قرارداد شهریه اسفند باید پرداخت 
شــود و موضوعات مربوط به توافــق در ماه های 

بعد است.
حقــدادی تصریح می کند: از بیــن 1350 مهد 
کودک در خراســان رضوی تعداد قابل توجهی 
در ماه های اخیر به دلیل مشــکات مالی پیش 
آمده ناشــی از کرونا درخواســت تعطیلــی داده 
انــد . دولــت بــه تعــدادی از مهدهــا وام هایی را 
اختصاص داده است و همچنین در باره موضوع 
بیمه بیکاری ، مالیات ،بخشــیدن اجــاره بها ی 
60مهد کودک در اســتان  که در اماکن دولتی 
اداره می شوندو استمهال اقســاط اقداماتی را 
انجام داده است ولی باید تدابیری اندیشیده شود 
تا در کنار کمک های دولــت مهدهای کودک با 
کمک خانواده ها و بهزیســتی به ادامه خدمات 
بپردازند و با تعطیلی آن ها مشکات شدیدتری 

را در آینده شاهد نباشیم.

برگزاری کالس های آنالین برای مهدهای 	 
کودک؟!

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی  
در پاســخ بــه انتقــاد برخــی از والدیــن مبنی بر 
برگــزاری کاس های مهــد کودک بــه صورت 
آناین و بی معنی بــودن این نوع آمــوزش برای 
خردســاالن می گوید : مــا هم بر ایــن عقیده ایم 
در مهد کودک رشــد همه جانبه کــودک در نظر 
گرفته می شود که یکی از آن ها نگهداری کودک 
و حضور فیزیکی اودر مهد کودک اســت که این 
نوع خدمات از طریق برگزاری آموزش درفضای 
مجازی از بین می رود و همچنین اجرای بعضی 
از بازی ها از طریق فضای مجازی ممکن نیست 
ولی این یک حداقل اســت که مهدهای کودک 
در فضای فعلی شیوع کرونا فراهم کرده اند تا به 
ارائه خدماتشان ادامه دهند ولی این نوع آموزش 
ها را نمی توان به صورت کامل بی تاثیر دانست و 
انتقال آموزش از این طریق فراهم است. از طرفی 
به دلیل این کــه تعدادی از خانــواده ها و مهد ها 
شــرایط اســتفاده از فضای مجــازی را ندارند به 
همین دلیل آموزش از طریق مجازی نتوانســته 
جای خودش را باز کند ولی اگر شرایط تعطیلی 
مهدهای کودک ادامه پیدا کند بسیاری از مدل 
ها استاندارد ســازی می شود تا شــاهد شرایط 

بهتری در این نوع از آموزش باشیم .

 بازگشایی مهد برای 10 و 15 نفر صرفه 	 
ندارد

حقــدادی دربــاره آخریــن تصمیمــات بــرای 
بازگشــایی مهدهای کودک می گویــد : در باره 
مهدهای کودک چنــد نکته وجــود دارد؛ از یک 
طرف خانواده ها به دلیل هراس از مبتا شــدن 
کودکانشان به بیماری کرونا حاضر نیستند آن 

ها را به مهد کودک بفرستند و از طرفی تعدادی 
از خانواده ها که هم پدر و هم مادر شاغل هستند 
نگرانند که فرزندانشــان را به چه کسی جز مهد 
کودک بســپارند و بازگشــایی مهدهای کودک 
موافقان ومخالفــان خــاص خــودش رادارد. از 
طرفی مهد های  کودک اعام می کنند که اگر 
مــا بخواهیم بــا ظرفیت 10تــا 15 نفــره مهد را 
بازگشایی کنیم از نظر اقتصادی صرفه ای برای 

مهدهای کودک ندارد.
وی می گوید : ســازمان بهزیستی تمام تاشش 
را در مســیر حل این مشــکل به کار بسته است و 
بهزیستی کشور در زمینه سیاست های کرونا نیز 
مانند دیگر مشاغل مهدهای کودک را در ردیف 
مشاغلی که به واسطه کرونا تعطیل شده اند قرار 
داده است و طرحی را دو هفته قبل به ستاد ملی 
کرونــا داده اند تا مهد های کــودک هم با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی برای تعــداد محدودی 
از خانواده هــا که در اولویــت قرار دارنــد به ارائه 
خدمات بپردازد. ولی هنوز مصوبه ای از ســوی 

ستاد ملی کرونا صادر نشده است .

فعالیت مراکز غیر مجاز نگهداری از کودکان	 
حقــدادی همچنیــن به آســیب هــای ناشــی از 
تعطیلی طوالنی مدت مهدهای کودک اشاره می 
کند و می گوید:عده ای بدون داشتن هیچ گونه 
مجوزی  هم اکنون اقدام به راه اندازی مراکزی 
برای نگهداری غیــر قانونی کودکان کــرده اند 
که این موضوع نگرانی هایی را برای ما در زمینه  
وضعیت تربیتی و بهداشتی ایجاد کرده است و به 
دلیل این گونه مشکات است که بهزیستی کشور 
متقاضی این است که ستاد ملی کرونا این اجازه 
را به مهدهای کــودک بدهد تا به صورت پلکانی 

فعالیت خود را مجدد شروع کنند.

اخبار

در شهر 

معاون امور عمرانی استانداری: 

 فاز اول تصفیه خانه سپتاژ مشهد
 به زودی افتتاح می شود 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
رضــوی از افتتاح فاز اول تصفیه خانه ســپتاژ مشــهد 
در اواســط خرداد خبر دادو افزود: با افتتــاح این فاز 
اجرایی، تخلیه تانکرهای فاضاب خــام به رودخانه 
کشــف رود بــرای همیشــه متوقــف خواهد شــد.به 
گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، 
احمد یزدان پنــاه اظهار کرد: با عنایت به مشــکات 
زیســت محیطی و تهدید ســامت شــهروندان شهر 
مشهد از جهت تخلیه روزانه حدود 350 تا 400 تانکر 
فاضــاب در رودخانه کشــف رود و پیگیــری چندین 
ساله مدیریت اســتان و همکاری دیگردستگاه های 
اجرایی و به ویژه شــهرداری مشهد به عنوان مدیریت 
واحد سامان دهی رودخانه کشف رود و تأمین اعتبار 
به مبلــغ 40 میلیــارد ریال در ســال گذشــته و مبلغ 
150 میلیارد ریال، امســال از محل منابــع دولتی ، 
فاز اول تصفیه خانه سپتاژ مشــهد آماده افتتاح است 
و تا اواســط ماه جاری به بهره برداری خواهد رســید.
وی افزود: با افتتاح این فاز اجرایی، تخلیه تانکرهای 
فاضاب خــام به رودخانه کشــف رود برای همیشــه 
متوقف خواهد شــد.معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری خراســان رضوی تصریح کرد: بر اساس 
قرارداد شهرداری مشهد با پیمانکار اجرایی قرار است 
فاز دوم و نهایی پروژه ظرف دو سال آینده اجرا شودو 

به بهره برداری برسد.

معاون شهرداری مشهد 

 2 میلیون مترمربع 
از حاشیه بزرگراه های مشهد 

درختکاری شده است 
معاون خدمات شهری شــهرداری مشهد گفت: بیش 
از دو میلیــون مترمربــع از محــدوده بزرگراه های این 
کان شــهر درختکاری و تبدیل به فضای ســبز شــده 
 اســت.به گــزارش ایرنا مهــدی یعقوبــی در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: بزرگراه های ســبز نقش بســیار 
مهمی در افزایش زیست محیطی شهر دارند ازاین رو 
بدنه و حاشــیه تمامی بزرگراه های شــهری مشهد در 
مسیر رفت وبرگشت تبدیل به فضای سبز شده  است.
وی ادامــه داد: هم اینک مســاحت پارک های خطی 
احداث شده در حاشــیه بزرگراه ها حدود 450 هزار 
مترمربع  و فضای ســبز غیر پارکی بزرگراه ها بیش از 

یک میلیون و 600 هزار مترمربع است.

اخبار

جامعه 

با جراحی نوزاد 2800 گرمی صورت گرفت

راه اندازی بخش جراحی قلب اطفال 
در بیمارستان فوق تخصصی رضوی 

بخــش جراحــی قلــب اطفــال در بیمارســتان فوق 
تخصصی رضــوی با جراحــی نــوزاد 2800 گرمی 
راه اندازی شد.به گزارش آستان نیوز، دکتر محمود 
حسین زاده ملکی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق 
و جراح این نوزاد هشت روزه، ضمن ابراز خرسندی از 
راه اندازی این بخش در بیمارســتان فوق تخصصی 
رضوی اظهار کــرد: جراحی قلب و عروق رشــته ای 
فوق تخصصی است که از ســال ها پیش در خراسان 
به عنوان پهناورترین اســتان ایران راه اندازی شده و 
در بیمارســتان های دولتی اجرا می شده است.وی 
تصریح کرد: با همتی که در مجموعه آســتان قدس 
رضوی و مدیریت بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
مشاهده می شــود، امکان جراحی بیماران با سنین 
پایین تر و وزن های کمتر فراهم شده است و معالجه 

این بیماران راحت تر صورت خواهد پذیرفت.

مدیر شرکت پخش ملی فراورده های نفتی 
استان

طرح کهاب در برخی جایگاه های 
عرضه بنزین مشهد اجرا شد

مدیر شرکت پخش ملی فراورده های نفتی منطقه 
خراســان رضــوی گفت: طــرح کاهــش، هدایت و 
انتقال بخــارات حاصــل از تبخیر بنزیــن )کهاب( 
از روز یک شــنبه در هفــت جایگاه عرضه ســوخت 
بنزین شهر مشــهد به اجرا گذاشته شد.علی اصغر 
اصغــری در گفت وگو بــا خبرنــگار ایرنا افــزود: از 
جمله امتیازهای این طرح کاهش آلودگی و توجه 
به مباحث زیســت محیطی اســت و باعث می شود 
بخارهــای حاصــل شــده از تبخیــر بنزیــن در هوا 
منتشر نشــود و دوباره به چرخه ســوخت بازگردد.

وی ادامــه داد: بــه همــه جایگاه ها و شــرکت های 
مطرح  اســتان تکلیف شــده اســت که این طرح را 
اجرایی کنند و تا پایان امســال شــاهد اجرای این 
طرح در تمام جایگاه های عرضه سوخت بنزین در 
منطقه خراسان رضوی خواهیم بود.مدیر شرکت 
پخش ملــی فراورده هــای نفتی منطقه خراســان 
رضوی با بیان این که هر روز پنج میلیون لیتر بنزین 
در منطقه خراســان رضوی توزیع می شــود که سه 
میلیون لیتر آن مربوط به شهر مشهد است ،افزود: 
با اجرای این طرح در هر متر مکعب بخار بنزین یک 

و نیم لیتر بنزین صرفه جویی می شود.
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مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد 

وجود ۴۳ هزار فرزند محسنین در استان 
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به 
این که »بچه های محسنین، شامل کلیه فرزندان 
زیر 18 سال خانواده های نیازمند هستند«، بیان 
کرد: 43  هزار فرزند محســنین تحت پوشــش 
کمیته امداد هســتند که با فرزندان یتیم تحت 
پوشش حدود 53 هزار نفر می شوند.حبیب ا... 
آسوده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:  2436 

حامی برای بچه هــای یتیم و محســنین در ماه 
رمضــان جذب شــد. هم اینــک 10 هــزار یتیم 
شناسایی شدندو تحت پوشش اداره کل کمیته 
امداد خراسان رضوی هستند که تمامی آن ها 
حامی دارند.وی خاطرنشــان کرد: حدود ۷0 
هزار حامی فعال برای کودکان یتیم و محسنین 

تحت پوشش کمیته امداد داریم.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



اخبار

اقتصاد

بخشدار مرکزی مشهد: 

روستاهای حاشیه مشهد به 
شبکه آب شهری وصل می شوند 

بخشدار مرکزی مشهد گفت: روستاهای پرجمعیت 
و دارای مشــکل تأمیــن آب شــرب در حاشــیه ایــن 
کالن شــهر به شــبکه آب شــهری متصل می شوند.
ابوطالب ســرابیان به ایرنــا گفت: با توجــه به این که 
شرکت آب و فاضالب روستایی مشهد در شرکت آب 
و فاضالب شهری ادغام شد و شرکت آب و فاضالب 
مشهد شکل گرفته است، روستاهای دارای مشکل 
کمبود آب در حاشــیه این شهر به شــبکه آب شهری 
متصل می شوند.وی ادامه داد: بر اساس اولویت ها 
مشــکل آب روســتاهای حاشــیه مشــهد را برطرف 
می کنند و در این زمینه مشکل آب شرب روستاهای 
پرجمعیت مانند همت آباد و گرجی در حاشیه مشهد 
رفع خواهــد شد. بخشــدار مرکــزی مشــهد گفت: 
مشــکل اصلی آب روســتایی ایــن بود کــه اعتبارات 
اندکی برای تأمین شبکه و زیرساخت های آب شرب 
مناطق زیرپوشش خود داشت اما با الحاق روستاها 
به شــرکت آب و فاضالب مشــهد و اعتبــارات خوب 
این شرکت می توان به رفع مشــکالت آب روستایی 
امیدوار بود.وی درباره تأمین آب روســتای شهرآباد 
نیز گفت: این آبادی با ۸۵۰ خانوار جمعیت در بخش 
مرکزی قرار دارد و ازآن جایی که آب شرب آن با تانکر 
تأمین می شود، از ۲ سال قبل قرار شده بود به شبکه 

آب شرب شهری متصل شود.

به همت مجتمع فوالد خراسان 

بزرگ ترین تلویزیون شهری 
استان در نیشابور نصب می شود 

مراسم آغاز عملیات احداث سازه بزرگ ترین نمایشگر 
تک صفحه ای شهری استان خراسان رضوی، به همت 
و ســرمایه گذاری مجتمع فــوالد خراســان با حضور 
فرمانــدار، نماینده مردم نیشــابور در مجلس، رئیس 
شــورای شــهر، شــهردار، مدیرعامل مجتمــع فوالد 
خراســان و جمعی از مدیران شهری نیشــابور برگزار 
شد.مدیر عامل فوالد خراســان در این مراسم با بیان 
این که نصب این نمایشــگر در راســتای تعامل فوالد 
خراسان با مدیریت شهری نیشابور و از جمله  اقداماتی 
است که در تجهیز و روزآمدی مبلمان شهری از سوی 
فوالد خراسان انجام شده است، افزود: فوالد خراسان 
در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود با 
اســتفاده از تجهیزات به روز و مرســوم در دنیــا و نیز با 
هدف آگاهی رســانی عمومی دربــاره »نقش صنعت 
عظیم فوالد در توسعه عمرانی، صنعتی و اقتصادی« 
منطقه،  به نصب  این نمایشــگر اقدام می کند.هاجر 
چنارانی نماینده مردم در مجلس  نیز با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا در جامعه و شــرایط اقتصــادی حاکم، 
وضعیت مجتمع فوالد خراسان در بورس و رکوردهای 
اخیر تولیــدی را قابل تقدیر دانســت و افــزود: مردم 
شهرســتان از این مجتمــع عظیم صنعتی بــه عنوان 
معین اقتصادی انتظاراتی دارند که امیدواریم شاهد 
اجرای طرح های در راستای به ســازی سیما و منظر 

شهری باشیم.

مدیرکل اداره امور اتباع با اشاره به حدود 
۵۰ هزار متقاضی

 دستور العمل قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایرانی ابالغ نشده است 
مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتان 
بابیان این که دستورالعمل اجرایی اعطای تابعیت به 
فرزندان زنان ایرانی به استانداران ابالغ نشده است 
،افزود: پیش بینی می شود ۵۰ هزار متقاضی استفاده 
از این قانون دراستان وجود داشته باشند. هاشمی در 
گفت وگو با ایســنا در خصوص اعطای تابعیت ایرانی 
به فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنان ایرانــی با مردان 
خارجی، بیان کــرد: با توجه به این کــه این ازدواج ها 
شرعی صورت گرفته و متأسفانه جایی ثبت نمی شود و 
بعد از این موضوع به فکر ثبت و قانونی کردن ازدواج ها 
بــرای گرفتن تابعیــت افتاده اند آمار درســتی درباره 
متقاضیان آن در استان ما وجود ندارد ولی پیش بینی 

۵۰ هزار مورد را داریم.

اخبار

شهرستان ها

سفیر ایران در ترکمنستان خبرداد: 

بازگشایی مرزهای ریلی 
 وجاده ای ایران با ترکمنستان

 در هفته آینده 
بازگشــایی مرزهــای ریلــی و جــاده ای بیــن ایــران و 
ترکمنستان با تمهیدات پیش بینی شده برای رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی هفته آینــده  انجــام خواهد 
شد.ســفیر ایــران در ترکمنســتان بــه  ایرنــا گفــت: 
زمــان بازگشــایی مرزهــای ریلی و جــاده ای ایــران و 
ترکمنســتان که به دلیل شــیوع کرونا بســته اســت، 
طبــق توافــق اولیــه ۱۲ خردادمــاه تعیین شــده بود 
که بــه دلیــل انجــام عملیــات ضدعفونی بــرای عبور 
واگن های راه آهن و کامیون های حامل بار هفته آینده 
انجام خواهد شــد.غالمعباس ارباب خالــص افزود: 
زمان بازگشایی مرزهای دو کشــور بر اساس نشست 
ویدئو کنفرانســی  کارگروه فنی مشــترک متشکل از 
نماینــدگان رســمی وزارتخانه هــای راه، بهداشــت و 
درمان، کشــاورزی، مرزبانی، گمرکات و امور خارجه 
دو کشــور، روز ۲۱ خرداد ماه تعیین شــده است.وی 
ادامه داد: در این نشست طرفین ضمن انجام مذاکرات 
کارشناســی مربوط به چگونگی بازگشــایی مرزها و 
تبادل اطالعات فنی و بهداشــتی کریدورهای ایجاد 
شده ضدعفونی، پروتکل بهره برداری از این تاسیسات 
را به امضا رســاندند. وی گفت: رایزنی های مســتمر 
دیپلماتیک و سیاســی به طور روزانه برای بازگشایی 
مرزها با هدف ازسرگیری صادرات، ترانزیت و تبادل 
کاال بــا ترکمنســتان و دیگــر کشــورهای منطقه طی 
هفته های اخیر با کشورهای ترکمنستان و ازبکستان 
در حال انجام اســت. وی افزود: همچنین در نشست 
وزرای راه و شهرســازی و مذاکــرات روســای راه آهن 
ایــران، ترکمنســتان و ازبکســتان مقرر شــد در معابر 
جــاده ای و ریلی این کشــورها تونل هــای ضدعفونی 
در دو طرف مرزها و با رعایت اســتانداردهای مشابه و 

همسان با یکدیگر ایجاد شود.

نیشابور به وضعیت قرمز کرونا 
بازگشت 

شــجاعی مهر-در آخریــن به روزرســانی ســامانه ملی 

ماسک شهرســتان نیشابور که پیشــتر برای مدت ها 
در وضعیت قرمز قرار داشت و برای مدتی در وضعیت 
زرد بود مجددا قرمز اعالم شده است.در همین زمینه 
سرپرست معاونت بهداشــت دانشکده علوم پزشکی 
نیشــابور با تایید این خبر گفت: هم اکنون متاســفانه 
به شــرایط قرمز بازگشــته ایم.دکتر داوریــان افزود : 
ضروری است به اطالع همشهریان ارجمند نیشابوری 
برسانم که متاسفانه نیشابور در تاریخ ۱۱خرداد 99 
از نظر شیوع کرونا دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفته 
است.رئیس مرکز بهداشت خاطرنشان کرد: شرایط 
فعلی، شرایط نگران کننده ای است و همان گونه که 
مکرر اعالم شده است، رعایت نکات بهداشتی و طرح 
فاصله گــذاری اجتماعــی برای حفظ ســالمت افراد 
جامعه توجه ویژه ای را می طلبد.وی در پایان از مردم 
خواست شست وشوی مکرر دست ها، بهداشت فردی 
و به ویژه فاصله گذاری اجتماعی  بــا رعایت فاصله ۲ 
متر را اجرا و در اماکن شلوغ و عمومی حتما از ماسک 

استفاده کنند.

 تصادف با قطار در جوین
 جان یک عابر را گرفت 

تصادف عابر پیاده با قطار  در جوین خراسان رضوی 
به مرگ عابر پیاده  انجامید.مسئول روابط عمومی 
مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار  به ایرنا گفت: حادثه تصادف قطار با 
عابر ، نزدیک ایستگاه راه آهن جوین رخ داد.مسلم 
فایق نیا افزود: عابرپیاده بر اثر شدت جراحات قبل 
از رســیدن عوامل اورژانس ۱۱۵ ســر صحنه جان 
باخت.وی ادامه داد: علت حادثه توسط مسئوالن 

مربوط در حال بررسی است. 

پاسخ عجیب علوم پزشکی درباره حذف تب سنجی درفرودگاه 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی: نیازی به غربالگری برای پروازهای داخلی نبود

۳اخبار
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و  حرارتــی  روحیان-دوربین هــای  زنــده 

تب ســنج هایی که تاچندی پیش در فرودگاه 
مشــهد فعــال  بودند، جمــع آوری شــدند که 
مردم و مسافران از این موضوع گالیه داشتند 
و خواســتار پیگیری شــدند که چرا در برخی 
فــرودگاه هــای کشــور از جملــه  تهــران این 
غربالگری انجام می شــود اما در مشهد جمع 
شــده اســت.به گزارش خراســان رضــوی، با 
افزایش ســفرها و اســتقبال مردم از تعطیالت 
مختلف بــرای انجــام ســفرها، یکــی از اماکن 
مهــم کانونــی شــیوع کرونــا مبــادی ورودی و 
خروجــی هــر شــهر و اســتان خواهــد بــود که 
فرودگاه شهیدهاشــمی نژاد مشــهد به عنوان 
یکی از پرترددترین فرودگاه های کشور، نیازمند 
توجــه جــدی در کنترل و پیشــگیری از شــیوع 
همه گیری کروناست؛ اما بررسی های میدانی 
و گزارش های مردمی نشــان می دهــد ظاهرا 
وضعیت طور دیگری است. این در حالی است 
که روز گذشته حدود ۳۵ سورتی پرواز و ۳۵۰۰ 
مســافر در این فــرودگاه تــردد داشــتند.برای 
بررســی این موضوع بــه فرودگاه مشــهد می 
رویم کــه متوجه مــی شــویم در هیــچ کجای 
این مســیر و ورودی نیز از غربالگــری و انجام 
تســت های مختلــف ازجملــه تب ســنجی یــا 
بررسی سایر عالئم بیماری کرونا خبری نبود.

غربالگری توسط علوم پزشکی انجام 	 
می شد که اآلن...

شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر  جعفــری، 
فرودگاه هــای اســتان در واکنــش بــه مســائل 
مطرح شــده ماننــد نبــود تســت های تب ســنج 
در فــرودگاه مشــهد به خراســان رضــوی گفت : 
غربالگری مسافران از ابتدا از طرف دانشگاه علوم 
پزشــکی صورت می گرفت و بــه دلیل تخصصی 
بودن موضوع ما هیچ گونه دخل و تصرفی در این 
مورد نداشتیم و از یک هفته قبل این تجهیزات و 

تیم های غربالگر کارشان به اتمام رسید. 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشــهد نیز  دربــاره جمــع آوری دوربین های 
حرارتــی و تیم هــای غربالگــری کرونــا از 

فرودگاه  مشــهد به خراســان رضــوی گفت: 
از هفته گذشــته با بازگشــایی کامل مسیرها 
نیازی به غربالگری در سالن پروازهای داخلی 
نبود اما این تجهیزات و تیم های ارزیاب برای 
بررســی مســافران خارجی به ســالن شماره 
۳ فرودگاه که مخصــوص پروازهای خارجی 

است منتقل شده اند. 

پروتکل های یکی در میان	 
ســایر مــوارد و اقدامات بهداشــتی بــرای حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی در فرودگاه نیز چندان 
مطلــوب نبــود.در ابتــدای محوطــه ورودی 
فــرودگاه، در ورودی اصلــی ســالن پروازهــای 
داخلی بازرســی های نیروی انتظامی به شکل 
معمول به همــراه بازرســی بدنی توســط مأمور 
نیروی انتظامی و صف بدون نشانه گذاری رعایت 
فاصله اجتماعی مناسب انجام می گرفت. نکته 
قابل توجه ایــن بود که باوجود ســه ورودی مجزا 
و بافاصله تنها از یک ورودی اســتفاده می شــد و 
همه افراد نیز مجبــور بودند در یــک صف بدون 
فاصله بایستند و از گیت ورودی سالن عبور کنند.
برخالف گذشــته تعداد بیشــتری از ظرف های 
مخصوص قرار دادن وسایل مســافران در گیت 
ورودی قرار داشت اما هیچ الزامی برای استفاده 
از ماسک و دستکش برای ورود یا استفاده از این 

وسایل وجود نداشت.

خبری از تب سنجی نیست!	 
موضــوع جــدی در ســالن انتظــار برخــی از 
صندلی هــا، دارای برچســب های مخصوص 

نشــانه گذاری شــده بــرای رعایــت فاصلــه 
اجتماعــی بودنــد امــا بخــش قابل توجهی از 
آن ها نیز بــدون هیــچ نشــانه گذاری خاصی 
بود. عــالوه بر ایــن در کانترهای پــرواز که  از 
دیگر مراکز تجمع در فرودگاه است، بااین که 
نشــانه گذاری های کامــل و اطالعیه هــای 
الزم بــرای حفــظ فاصله گــذاری اجتماعــی 
درج شده بود اما  هیچ یک از این موارد توسط 
مسافران رعایت نمی شد و حتی تعداد زیادی 
از مســافران دور کانتر با فاصله بســیار کمی 
در حــال  گرفتــن کارت پــرواز خــود بودنــد. 
اگرچه برخی ایرالین هــا پس از تحویل کارت 
پــرواز بسته بهداشــتی به هر مســافر شــامل 
دســتکش و ماســک و توصیه های بهداشتی 
اهــدا می کردند اما به نظر می رســید حداقل 
خارج از پرواز هیــچ الزامی برای اســتفاده از 
آن ها نیست. مرحله دیگر نیز جایگاه تشخیص 
هویت است که مسافران باید از آن عبور کنند 
که البته بــا تراکم کمتــر و تقریبًا بــدون صف 
طوالنــی انتظــار انجــام می شد.ســالن های 
خروجی  پرواز که مسافران در انتظار اتوبوس 
بــرای جابه جایــی و سوارشــدن بــه هواپیمــا 
هســتند،از شــلوغ ترین بخش هــای فرودگاه 
است که مسافران بدون رعایت کوچک ترین 
فاصله گذاری اجتماعــی کاماًل نزدیک به هم 
و بدون داشتن ماسک و دســتکش به صورت 
عــادی منتظر سوارشــدن بــه اتوبــوس پرواز 
بودنــد و مســئوالن شــرکت های هواپیمایی 
و ترمینــال پرواز نیــز هیچ گونــه تذکری برای 
رعایــت ایــن مــوارد بــه آن هــا نمی دادند.در 

مســیر خروجی نیز بااین که از ظرفیت کامل 
نوار نقاله هــای فــرودگاه برخالف گذشــته، 
بــرای جلوگیــری از تجمــع استفاده شــده و 
برچســب های فاصله گــذاری اجتماعــی نیز 
دور آن نصب شــده بــود امــا بازهم مســافران 
بــدون در نظر گرفتــن این نشــانه گذاری ها ، 
نزدیــک یکدیگــر منتظــر چمدان هــای خود 
بودند.در تمام مدت حضور ما در فرودگاه که 
حدود ۲ ساعت به طول انجامید، ضدعفونی 
و نظافــت فــرودگاه ازجملــه صندلی هــای 
ترمینــال، کانترهــا و... نیــز دیده نمی شــد و 
حتی ایستگاه های اطالع رسانی لمسی که در 
سرتاسر سالن نصب شــده اند نیز فعال بودند 

که خود می تواند عامل انتقال ویروس باشد.
 مدیر روابــط عمومــی شــرکت فرودگاه های 
استان در این خصوص توضیح داد: از ابتدای 
شیوع کرونا اقداماتی در خصوص پیشگیری از 
انتقال ویروس در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد 
انجام شده که یک مورد آن نصب ۳۰۰ استیکر 
فاصله گذاری اجتماعی در محل های تجمع و 
ورودی و خروجی داخل فرودگاه بوده است.
جعفری اظهار کرد: در طول روز دو بار نیز تمام 
سالن فرودگاه به طور کامل یک نوبت در عصر 
و یک نوبت انتهای هر شب ضدعفونی می شود 
و تجهیزاتی مانند ویلچر و چرخ دستی نیز پس 

از هر بار استفاده ضدعفونی می شود.

مسافران مقصرند!	 
تاکنــون  کــرد:  تصریــح  همچنیــن  وی 
چندیــن نوبت نامه نــگاری مدیرکل شــرکت 
فرودگاه های استان با شرکت های هواپیمایی 
داخلی و خارجی نیز صورت گرفته است و به 
رعایت نــکات بهداشــتی ملزم شــده اند و هر 
شــرکت  موظف اســت دو نفر نیرو در هر یک 
از اماکن ورودی و خروجی، کانتر و... داشته 
باشد که مشخصًا مسئول تأکید و رعایت نکات 
بهداشــتی هســتند اما متأســفانه مســافران 
هیچ گونــه همکاری بــا همکاران مــا ندارند و 
باوجود تذکــرات آن ها بازهــم فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت نمی کنند.

حقدادی-درپــی انتشــار عکســی از عملیــات 

مســکونی  واحــد  وســاز   ســاخت   پلمــب  
متعلق  بــه یــک زن ســالمند و فرزنــد معلولش 
درشهرســتان  تربت جــام  توســط شــهرداری 
ایــن شــهر،  شــهرداری تربت جــام  توضیحاتی 
شهرســازی  و  معمــاری  اداره  داد. رئیــس 
گفت:مامــوران  تربت جــام  شــهرداری 
شــهرداری از وجود مــادر نابینــا و فرزند معلول 
در ایــن منــزل اطــالع نداشــتند وحتــی مالک 
هم اطــالع نــداده بــود. به گــزارش  خراســان 
رضــوی، درانتهای یکــی از خیابان هــای تربت 
جام خانه زن ســالمندی است که  تصویر پلمب 
خانه اش  توســط شــهرداری  در فضای مجازی 
خبرســاز شــد. صدیقه خانم  پیرزنی  که در این 
منزل ســاکن اســت، گفت: شــهرداری بلوکه را 
جلوی خانه  ما گذاشــت.  با پســرم که ســی  سال 
دارد، در این خانه زندگی می کنیم و گاهی دخترم 
برای مســائل بهداشــتی برادر معلول و کارهای 
منزل به خانه می آید. درآمدم از مستمری همسرم 
اســت  که حــدود پانــزده ســال پیش فــوت کرد. 
آن بلوکــه بتنی مشــکی رنــگ را آمدنــد و بردند.
غالم حضرت داماد صدیقه خانم درباره ماجرای 
بلوکه گفت: تصمیم گرفتیم طبقه دوم این خانه را 
به دلیل این که مادرزنم تنها هستند و کسی را برای 
سرپرستی و کارهای روزمره ندارند، برای نوه اش 

بسازیم  وچند سری برای کارهای ساختمانی به  
شهرداری مراجعه کردم و گفتند که به ۲۰۰ متر 
زمین کمتر پروانه نمی دهنــد و این جا ۱۱۷ متر 
است؛ ســقف طبقه دوم را زدیم و حاال دست نگه 
داشته ایم تا کارهای شــهرداری انجام شود.وی 
ادامه داد: مادر زنم تحت پوشش بهزیستی است 
، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، بهزیستی ارائه 
معرفی نامه به شهرداری را به زمان دیگری موکول 
کرد و برای همین کار معطل ماندیم .رئیس اداره 
معماری و شهرسازی شهرداری تربت جام گفت: 
ماموران بــرای جلوگیری از تخلفات شــهرداری 
مطابق وظیفه خــود در تاریــخ ۲۷ مهرماه 9۸ به 
محل مراجعه و مشــاهده می کنند کــه مالک در 
حال احداث یک طبقه مازاد بر بنای موجود است. 
پس از بررسی مشــخص شــد که طبقه پایین هم 
بدون مجوز و  فاقد پروانه و اســتحکام بنا ساخته 
شده اســت و حتی طبق طرح تفصیلی این منزل 
در مســیر خیابان نیز اســت و ملک عقب نشینی 
دارد. محمد احمدی افزود: هیچ کدام از مقررات 
ملی ساختمان در طبقه  اول و دوم رعایت نشده و 
این برای خود مالک در آینده مشــکالت فراوانی 
را به وجود می آورد .سخت گیری ها و رعایت این 
مقررات و نظارت های شهرداری  برای حفظ جان 
ساکنان از خطرات احتمالی است.وی بیان کرد: 
موارد تخلف به مالک ابالغ شده تا برای اخذ مجوز 

و رفع مــوارد تخلف بــه شــهرداری مراجعه کند و 
به  رغم بازدیدها و اخطارهای مکرر که در پنج نوبت 
به مالک ابالغ شد، متاســفانه هیچ مراجعه ای به 
شهرداری صورت نگرفت تا در نهایت این مسئله 
به مراجعه آخر ماموران و پلمب منجرشد.احمدی 
تصریح کرد: مالک در هیچ کدام از این مراجعات 
اعالم نکــرد که وضعیت ســاکنان منــزل چگونه 
اســت و فرزند معلول دارند، فقط مشکل مالی را 
مطرح کردند که همکاران هم مالک را راهنمایی 
کردند که برای رفع مشکل مالی باید از بهزیستی 
یا کمیتــه امــداد نامــه بیاورند تــا پروانــه رایگان 
صادر شــود اما مالــک مراجعه نکــرد.وی گفت: 
بنابراین همکاران ما پلمب نیوجرسی را در تاریخ 
۷خردادماه 99 جلوی در گذاشتند و به طریقی 
نیوجرسی  گذاشته شد تا مانع از رفت و آمد اهالی 
منزل نشود و تنها مانع از تردد مصالح ساختمانی 
شود و پس از این که شهرداری اطالع پیدا کرد که  
ساکنان نابینا و معلول هســتند، ماموران دوباره 

در تاریخ ۱۰ خرداد مراجعه کردند و نیوجرســی 
را برداشتند و مجدد مالک را برای انجام کارهای 
قانونی الزم راهنمایی کردند. فیــروزی، معاون 
امور توان بخشــی بهزیستی اســتان، در گفت و 
گو با خراســان رضــوی گفت: طبــق اطالعاتی 
که به دست ما رســیده، شــهرداری شهرستان 
تربت جــام بعد از پلمــب این واحد متوجه شــده 
در ایــن منزل مســکونی افــراد دارای معلولیت 
زندگــی می کننــد .وی در ادامــه ضمن اشــاره 
به اجــرای طرحی جدید برای شناســایی محل 
ســکونت معلوالن گفت : شــهرداری تربت جام 
اعــالم کــرده از حضور خانــواده معلــول در این 
واحــد مســکونی بی خبــر بــوده اســت و باید به 
این نکته اشــاره کنیم که  هم اکنــون اطالعات 
دقیق محــل مســکن افــراد دارای معلولیت در 
قالب یک ســامانه در حال جمع آوری اســت که 
ما می توانیم امکان دسترســی شهرداری های 
تمامی شهرهای استان را به این سامانه فراهم 
کنیم تا پس از این شهرداری ها از محل زندگی 

معلوالن باخبر باشند .

توضیحات شهرداری تربت جام درباره پلمب واحد مسکونی پیرزن و فرزند معلولش 



مهارت یک دقیقه ای

ته تالی اراک
ته تالی از غذاهای پرطرفدار و رایج اراک است. 
برای پخت آن به ۵۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، 
۴ عدد سیب زمینی متوسط، ۳ عدد پیاز بزرگ، 
۶ عــدد گوجــه فرنگی و یــک عدد فلفــل دلمه 
بزرگ نیاز اســت. چاشــنی هــای تــه تالی هم 
شــامل غوره، لواشک، فلفل ســیاه، زردچوبه، 
نمــک و رب گوجــه فرنگی هــر کدام بــه میزان 
دلخواه اســت. کمی روغن در تابه می ریزیم. ۲ 

پیاز را نگینی خرد می کنیم و در تابه می ریزیم. 
پیاز دیگر را در گوشت چرخ کرده رنده می کنیم 
و خوب ورز می دهیم و کمی نمک، فلفل ســیاه 
و زرد چوبــه به آن اضافه می کنیــم و آن را کامال 
صاف و روی پیازها در تابه پهن می کنیم. سیب 
زمینی ها را هم پوســت می کنیــم، حلقه حلقه 
می بریم و روی الیه گوشــت  می چینیم. همین 
طور گوجه فرنگی ها و فلفل دلمه را حلقه حلقه 
می بریم و روی سیب زمینی 
می چینیم. ســپس چاشنی 
هــا را اضافه می کنیــم. آخر 
ســرهم رب گوجــه را در یک 
لیــوان آب حــل می کنیــم و 
روی غذا می ریزیم. درپوش 
تابه را می گذاریم و شــعله را 
کم می کنیم تا به آرامی بپزد. 
اگر باب طبع تان است، می 
توانید در ته تالــی هویج هم 
بریزید یا گوشــت را به شکل 
کوفتــه درآوریــد. تــه تالی با 
خیارشــور و نــان هم بســیار 

لذیذ است.

باتوجه به از ســرگیری فعالیت های ورزشی در 
دوران کرونــا، بســیاری از کوهنــوردان تصمیم 
گرفتنــد صعودهــای خــود را آغــاز کننــد که در 
همین زمینه شیوه نامه فاصله گذاری و بهداشت 

اکوکمپ ها منتشر شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش 
فدراســیون  رضــوی،  خراســان  جوانــان  و 
کوهنوردی شیوه نامه فاصله گذاری و بهداشت 
اکوکمپ هــای کوهنــوردی در دوران شــیوع 
کرونا را منتشــر کرد. در بدو ورود اســپری مایع 
ضدعفونی تک نفره به کوهنوردان داده شــود  و 

در مدت اقامت در صورت نیاز شارژ شود.
اقامت در چادرها به صورت تک نفره باشــد مگر 
بــرای افرادی کــه از قبل بــا هــم رزرو کرده اند. 
هنــگام رزرواســیون بــه همنوردانــی کــه در 
شــهر هم خانه نیســتند توصیــه می شــود برای 
اقامت شــان چادرهــای جداگانــه رزرو کننــد. 
مدیریت اکوکمپ به هیچ وجه افراد غریبه را هم 

چادر نکند.
در چادر به غیر از زیرانداز هیچ امکانات دیگری 

داده نشود  و از ارائه ملحفه و پتو خودداری شود. 
در صورت مشاهده عالیم بیماری در کوهنورد، 

زیرانداز نیز پس از خروج او شسته شود.
بعد از خروج کوهنورد از اکوکمپ، تمامی محیط 
داخلــی چــادر اختصاصــی، زیپ هــا و نواحــی 
بیرونی چادر که معموال زیاد لمس می شــوند با 

پاشش اسپری ضد عفونی شود.

پس از ضدعفونی، زیپ چادرها باز باشد تا تهویه 
صورت گیرد.

در خصــوص نحــوه جمــع آوری و تخلیــه زباله، 
نهایت دقت و حفاظت فردی رعایت شود و کیسه 

داخل سطل های زباله مرتبا تعویض شود.
کلیه کارکنان شاغل در اکوکمپ برای حفاظت 
فــردی موظف انــد در هنــگام کار از ماســک، 

دستکش و لباس کار  تمیز استفاده کنند. 
در صورتی که کوهنوردی عالیم بیماری داشت 
از او خواســته شــود که به چادر غذاخوری تردد 
نکنــد و خدمــات غــذا در چــادر اختصاصــی او 

برایش سرو شود.
تعدادی وســایل محافظتی ماســک و دستکش 
اضافه در اکوکمپ موجود باشد و درصورتی  که 
کوهنوردی با عالیم بیماری مشــاهده شد از آن 

وسایل محافظتی به او داده شود.
به منظور تمرکز خدمات بهداشــتی، دسترسی 
کوهنــوردان بــه فضــای چــادر غذاخــوری بــه 
نحــو شایســته محــدود شــود کــه تا حــد ممکن 
کوهنــوردان در چادرهــای اختصاصی شــان 

حضور داشته باشند . 
در چادر غذاخوری صندلی ها با فاصله 1.۵ متر 
از یکدیگر چیدمان شوند. در صورت لزوم صرف 

غذا در چادر غذاخوری شیفت بندی شود.
محلــول ضدعفونــی دســت روی میزهــا حاضر 
باشد تا کوهنوردان در صورت تمایل دست خود 

را ضدعفونی کنند.

بریده کتاب

امیلــی خواهــرزاده  خــود را کــه گریــان از 
خواربارفروشــی برگشــته بود، دلداری داد. 
ماری از آن رو آشــفته بود که قیمت قهوه یک 
 شــبه باال رفته بود و او نمی توانست برای یک 
شــنبه قهوه بخرد. معنی و مفهوم اعداد روی 
اسکناس ها بر کسی روشن نبود. پیش از این، 
گمان می رفت که میلیون و میلیارد تنها به کار 
شمارش ستارگان آسمان می آید، ستارگانی 
که مخلوق قدرت بی پایان خداوندی هستند، 
اما اکنــون این اعــداد بر زمین خاکــی، روی 
کاغذهــای قهوه ای و کثیف در گشــت وگذار 

بودند.
مرده ها جوان 
می مانند 
 نویسنده: 
آنا زگرس
مترجم: 
علی اصغر حداد

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

بهانه جویی در پذیرش حق
در آیه هفتم سوره رعد می خوانیم:

ِه  ِذیَن َکَفُروا َلْو ال ُأْنِزَل َعَلْیِه آَیٌه ِمْن َربِّ َو َیُقوُل الَّ
ما َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکلِّ َقْوٍم هاٍد ِإنَّ

و کســانی که کفــر ورزیدنــد می گوینــد: چرا 
از طــرف پــروردگارش نشــانه ای)آشــکار و 
به دلخــواه ما( بــر او نازل نشــده اســت؟ )ای 
پیامبر!( تو فقط بیم دهنده ای و برای هر قومی 

راهنمایی است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

     کافران، توقعات نابه جا از خدا و پیامبرش 
دارند و خواســتار نشــانه ها و معجزه هایی بر 

اساس هوا و هوس خود هستند.
     انساِن بهانه جو، الیق خطاب الهی نیست. 
خداوند در این آیــه، گفتار کفــار را بی جواب 

گذاشته و پیامبر را مخاطب قرار داده است.
     تربیت، هم به تهدید نیاز دارد و هم به ارشاد.

     برای جامعه جاهل غافل، هشدار بیش از 
بشارت ضرورت دارد.

     کار اصلی پیامبران، ارشاد و انذار است، نه 
برآوردن خواسته های بی ربط مردم و عرضه 

معجزه در هر لحظه و برای هرکس.

اخبار ورزشی

دوشنبه
12 خرداد 1399

9 شوال 1441
4 صفحه  |    شماره  4421

یک ژوئن 1979 | اولین دولت سیاه پوست زیمبابوهیک ژوئن 1937 | زادروز مورگان فریمن
مورگان فریمن، هنرپیشه و کارگردان آمریکایی در این روزبه دنیا آمد. از جمله فیلم های او »رستگاری 
در شائوشنگ«، »هفت« و دوره های جدید مجموعه فیلم های »بتمن« است. فریمن، جایزه اسکار 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و نیز جایزه یک عمر فعالیت هنری گلدن گلوب را کسب کرد.

اولین دولت سیاه پوستان رودزیا)همان زیمبابوه استعماری(، پس از ۹۰ سال استعمار تشکیل شد. 
از سال 1۹۶۵ تالش ها برای استقالل در این کشور آغاز شد و در سال 1۹۷۰ جمهوری رودزیا 

رسمًا اعالم موجودیت کرد. زیمبابوه به دلیل تاریخ استعماری اش، 1۶ زبان رسمی دارد!

یک روایت، یک درس

بهترین خصلت ها
امام رضا)ع( فرمودند:»بهتریــن و ارزنده ترین خصلت هــا، انجام کارهای نیک، فریادرســی بیچارگان و بــرآوردن آرزوی 
آرزومندان است.« و فرمود:»از بخششی که زیان آن برای تو بیش از سودی است که به برادرانت می رسد، خودداری کن.«
بحاراالنوار، جلد 78 و مسند االمام الرضا، جلد 2  
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دور دنیا   

 ولیعهد سعودی؛ 
نهنِگ بازی های رایانه ای

اسپوتنیک| یک ســایت ویژه بازی های رایانه 
ای فــاش کرده کــه ولیعهــد ســعودی، تاکنون 
بیش از ۶۰۰۰ دالر بــرای بازیDota ۲ هزینه 
کرده اســت. این ســایت همچنین اعالم کرده 
کــه »نهنگ«ها، گیمرهایی هســتند کــه مبالغ 
هنگفتی را در یک بازی هزینه می کنند و محمد 
بن ســلمان با فاصله ای باورنکردنــی از نهنگ 
دوم که فقــط 1۵۰۰ دالر هزینه کــرده، اولین 
نهنگ این بازی هاســت. وی در ســال ۲۰1۷ 
مبلغ 1۷۵۰۰۰ دالر و در ســه ســال گذشــته 
بیش از ۶۹هزار و ۴۹۴ دالر هزینه گیم ها کرد و 
۹۰۴۶ ساعت صرف بازی Dota و ۵۵۰ ساعت 

را صرفTeam Fortress ۲ کرده است.

اسم های کرونایی برای 
حیوانات باغ وحش مکزیکی

تــی آر تــی| دو بچه شــیر کوهــی، زمانی در 
باغ وحش شــهر کوردوبا در مکزیــک به دنیا 
آمدند که باغ وحش به خاطــر پاندمی کرونا 
تعطیل بود و در قرنطینه به ســر می برد. این 
شــد که مســئوالن این باغ وحش، توله ماده 
را »پاندمی« و توله نــر را »قرنطینه« نامیدند! 
یکی از مسئوالن این باغ وحش می گوید:»ما 
با این کار می خواســتیم به مــردم بگوییم که 
به عنوان اعضای یک جامعــه، باید متحدانه 
با بحــران روبه رو شــویم.« چنــد روز پیش از 
تولد این بچه شــیرها، بچه ببــری هم در این 
باغ وحش به دنیــا آمد که نامــش را »کووید« 

گذاشتند.

حدیث گرافی

خراسان به روایت خراسان

برای اولین بار، پذیرایی از 
زائران با بستنی تهرانی!

قبــل از ظهر روز نهم شــهریور ســال 1۳۵۰، 
مراســم غبارروبی ضریح مطهر حرم رضوی، 
با شکوهی بی نظیر انجام شــد و در پایان این 
مراسم، اتفاق جالبی افتاد و زائران حرم امام 
هشتم)ع( برای اولین بار در تاریخ، با بستنی 
معــروف اکبر مشــتی کــه از صبــح روز قبل با 
هواپیما از تهران به مشــهد منتقل شــده بود، 
پذیرایی شــدند. جریان این پذیرایی تهرانی 
شــیرین از این قرار بــود که مدتــی قبل، حاج 
عبدا... عبدالهی نذر می کند که اگر حاجتش 
برآورده شــود، کام زائــران را با بســتنی اکبر 
مشتی شــیرین کند. وقتی هم که با توسل به 
امام هشــتم)ع( و عنایت خداونــد، حاجتش 
بــرآورده شــد، بالفاصلــه قالب هــای بزرگ 
بستنی را با ظرف های یخ از طریق هواپیما از 
تهران به مشهد آورد و تحویل آستان قدس داد 

تا از زائران پذیرایی شود.

در محضر بزرگان

مطالعه در شب عاشورا
در ابتــدای طلبگی که حــدودًا پانزده ســاله 
بودم، شب عاشورایی به حجره استاد مطهری 
رفتیم و ایشان با غذای ساده  ای از ما پذیرایی 
کردند. چیزی که از خاطرم محو نمی شــود، 
این بود که با این که شــب عاشورا بود، استاد 
مطالعــه کتــاب را تــرک نکردنــد و کتابی در 
دستشــان بود که بــا متانــت و وقــار خاصی، 
با دقــت مشــغول مطالعــه آن بودنــد. گاهی 
انگشت شــان را الی کتاب می گذاشتند و با 
مهمان شان مشغول صحبت می شدند و بعد 

باز به مطالعه می پرداختند. 
پاره  ای از خورشید 

دیالوگ ماندگار
مردم هــر روز می میــرن و می دونــی آخرین 

چیزی که میگن چیه؟
»هیــچ وقت بــه اون چیــزی که می خواســتم 

نرسیدم!«
دختر میلیون دالری
کارگردان: کلینت ایستوود

خاطرات سرخ

موکت بهشتی
از روی ســند ازدواج بــه مجیــد فرشــی داده 
بودنــد، آن را بــه مســتحقی بخشــید و برای 
خانــواده اش یــک موکــت ســاده ســبز رنگ 
خرید. آن چنان با زبان شیرینش از این موکت 
تعریف می کرد، انگار روی فرشــی بهشــتی 

می نشینند.
خاطرات شهید مجید رشیدی کوچی 
مشرق نیوز

رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی خبر داد:

 مذاکرات با 2 حامی مالی برای تیم داری در لیگ برتر
رئیــس هیئــت والیبــال خراســان رضــوی در 
خصوص تیم داری در لیگ برتر والیبال در فصل 
آینده گفت: تا جایی که اطالع دارم، فدراسیون 
والیبال اعالم کــرده که 1۲ تیم فصل گذشــته 
ســقوط نخواهند کرد. 1۲ تیم فصل گذشته به 
همراه دو تیم از دســته یک، در لیــگ برتر آینده 
حضور خواهند داشت، پیام دو، سه هفته پیش 
از پایان فصل، از جدول مسابقات کنار گذاشته 
شد و به عقیده فدراسیون وجود خارجی ندارد. 
پیام باید مشــکلش را برای حضور در لیگ حل 
کند. ما هم مذاکراتی با دو حامی مالی برای تیم 

داری در لیگ داشتیم.
جبار قوچان نــژاد در گفت و گو با ایســنا افزود: 
مطابق قانون جدید فدراســیون والیبال، برای 
حضــور در لیــگ برتر بایــد امتیــاز یک اســتان 
خریداری شود. از آن جا که پیام در سال گذشته 
از جدول کنار گذاشته شده، باید منتظر انصراف 
یکی از 1۲ تیم لیگ برتری بماند تا پس از تسویه 
بدهی هایش بتواند سهمیه یکی از استان ها را 
بخرد، در غیر این صورت در صورت تمایل برای 

تیم داری باید از دسته یک اقدام کند.
قوچان نــژاد در بــاره حضــور تیــم دیگــری از 
اســتان در لیگ برتر والیبال اعالم کرد: در باره 
جزئیاتش نمی توانم صحبت کنم، اما با دو حامی 
مالی به توافقات خیلی خوبی رسیده  بودیم که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا روند کار، کند شد. 
همچنان به دنبال مذاکراتیم تا در نهایت با یکی 
از این دو حامی مالی به توافق برســیم، به هیچ 

وجه ناامید نیستیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس:

 صورت جلسه توافق با باشگاه شهرخودرو ایراد داشت
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره 
توافق با باشــگاه شــهرخودروی خراسان بابت 
انتقــال یحیــی گل محمــدی ،گفــت: باشــگاه 
پرسپولیس از باب ماهیت و کلیت توافق صورت 
گرفته با باشــگاه شــهر خودرو، خــود را متعهد 
می داند ولی صورت جلســه تنظیم شده، طبق 
اساسنامه، ایراد شکلی داشت که از بازرسی کل 

کشور، استعالم گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی رسول پناه  
درباره قرارداد با یحیی گل محمدی و دستیاران 
وی و تفاهــم نامه با باشــگاه شــهرخودرو اظهار 
کرد: بــه نظر می رســد، از مســئله ای که مطرح 
شــد، برداشــت دقیقی نشده اســت. قبل از هر 
چیز باید بر حســن نیت باشگاه شــهرخودرو در 
نحوه و شرایط انتقال آقای یحیی گل محمدی 
و دستیاران ایشان به پرسپولیس تاکید کنم و از 
مدیریت باشگاه شهر خودرو هم کمال تشکر را 
داریم.وی گفت: آن چه مورد اشــاره ما بود، این 
است که در اساسنامه شرکت پرسپولیس نحوه 
تنظیم اســناد تعهــدآور برای باشــگاه، تعریف و 

مشخص شده است. توافق با باشگاه شهر خودرو 
جهت ایــن انتقال، جزو چنین اســنادی اســت 
و طبق اساســنامه تعیین شده اســت که اسناد 
تعهدآور چگونه صادر می شــود و به امضای چه 

کسانی می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به این که صورت 
جلســه تنظیمی، از نظر شــکلی و ذی حســابی 
باشــگاه، دچار ایراد بود، در این باره از سازمان 

بازرسی کل کشور، استعالم گرفته ایم.

قوانین استفاده از اکوکمپ های کوهنوردی در دوران کرونا

حکایت

شتر بر بام 
ابراهیم ادهم، پادشاه بلخ بود. ابتدای حال او 
آن بود در وقت پادشاهی که عالمی زیر فرمان 
داشت و چهل ســپر زرین در پیش و چهل گرز 
زریــن در پــس او می بردند. یک شــب بر تخت 
خفته بــود. نیمه شــب ســقف خانــه بجنبید، 
چنان که کســی بر بام بود. گفت:»کیست؟«. 
گفت:»آشنایم. شــتر گم کرده ام.« گفت:»ای 
نادان! شــتر بر بام چگونه باشــد؟« گفت:»ای 
غافل! تــو خــدای را بر تخــت زریــن و در جامه 
اطلــس می جویی، شــتر بر بــام جســتن از آن 
تذکرة االولیا عجیب تر است؟«  layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



اخبار

شهرستان ها

 ۱۱۰۰ سبد غذایی به نیازمندان 
تربت جام اهدا شد 

حقــدادی- مســئول  دفتــر کانــون خادم یــاران 
آســتان قدس رضوی در تربت جام گفت : در ســومین 
مرحله از رزمایش مومنانه ۱۱۰۰ بسته سبدغذایی با 
همکاری آســتان قدس رضوی و جمعی از خیران بین 
خانواده های نیازمند تربت جام توزیع شد.محمد حسن 
بالفروش افزود: در سومین مرحله از رزمایش مومنانه 
تعداد ۱۱۰۰ بســته مواد غذایی و کاالهای اساســی 
شــامل برنج ده کیلویی، ماکارونی، روغن، رب، رشته 
آش، رشته سوپ، حبوبات و ماسک بین خانواده های 
نیازمند این شهرســتان توزیع شــده اســت.وی ادامه 
داد:درمرحلــه اول و دوم رزمایــش مومنانــه و اهدای 
بسته های غذایی در ماه مبارک رمضان، ۲۴۰۰ بسته 
مواد غذایی و ۲۳۰۰ پک افطاری بیــن خانواده های 

نیازمند، جانباز و ایثارگر توزیع شد.

مه والت در وضعیت زرد کرونایی 
 پوریوسف- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
مه والت گفت: افزایش موارد بستری بیماران مشکوک 
به کرونــا در این شهرســتان نگــران کننده اســت و در 
صورتی که این روند ادامه یابــد، به طور قطع وضعیت 
کرونا در این شهرستان زرد باقی خواهد ماند. خلوصی 
در گفت وگو با  خراسان رضوی با تاکید بر این که اعالم 
وضعیت ســفید ، به معنی قطع چرخه انتقال بیماری 
نیســت و وضعیت فعلــی در حالــت شــکننده ای قرار 
دارد، تصریح کرد : مردم الزم اســت از تجمع های غیر 
ضروری حتی در سطح خانوادگی و فامیلی خودداری 
کنند. وی افزود:ویروس کرونا به دلیل هویت ناشناخته 
اش، هر لحظه می تواند ما را به وضعیت خطر برســاند 
بنابراین باید همه مردم، دستورالعمل های بهداشتی 
را همچنان جدی بگیرند.خلوصی تصمیم گیری درباره 
وضعیت ســفید، زرد یا قرمز شهرســتان ها را بر عهده 
ستاد ملی کرونا دانست و اظهار کرد:آمار بستری ها از 
دانشگاه های علوم پزشــکی به وزارت بهداشت اعالم 
می شود و بر اســاس پروتکلی که این وزارتخانه اعالم 
کرده، وضعیت مناطق پرخطر و کم خطر مشخص می 
شود،  تصمیم گیری و در نهایت اعالم وضعیت سفید 
و قرمز به عهده ستاد ملی کروناست.وی افزود: اگرچه 
نسبت به ماه گذشته، آمار مبتالیان کاهش داشته ولی 
متاسفانه طی چند روز  گذشته مه والت در وضعیت  زرد 
قرار گرفته است؛لذا تاکید می شود مردم از برگزاری 
اجتماعات،مجالس عروسی،تشییع جنازه و دورهمی 
پرهیز کنند و ضمن استفاده از ماسک، دستورالعمل 

های بهداشتی را همچنان جدی بگیرند.

از میان خبرها

شهرستان ها

 ساخت۱۰جایگاه برداشت آب شرب در گناباد
 با کمک خیران 

خیران گنابادی بیش ازســه میلیــارد و۴۰۰ میلیــون ریال در قالــب نذر آب 
برای ساخت ۱۰جایگاه  برداشت آب در این شهرکمک کردند.مدیرامورآب 
وفاضالب گناباد بااعالم این خبرگفت: با هدف جداســازی شبکه آب شرب 
شهرگناباد از شبکه آب بهداشتی، ساخت مشــارکتی ۱5 جایگاه برداشت 
آب در این شهر پیش بینی شده است.به گفته هادی حیدری نیا برای ساخت 
پنج جایگاه باقی مانده نیز مذاکراتی با خیران با پیش بینی اعتبار دومیلیارد و 
5۰۰میلیون ریال انجام شد که به زودی اجرایی خواهد شد. وی ازمشارکت 
خوب خیران گنابادی درساخت جایگاه ها درقالب نذرآب تشکر کرد و افزود: 
پروژه جداســازی شــبکه آب شــرب گناباد ازســال96 آغاز و تاکنون بیش از 
۱7کیلومتر شبکه توسط پیمانکاراجرا شده است.وی با اشاره به اجرای این 
پروژه درشهرکاخک از شبکه گذاری کامل آب خبرداد وگفت: ساخت جایگاه 
ها نیز به زودی شروع خواهد شد. وی گفت :مجوزاجرای این پروژه برای شهر 

بیدخت هم دریافت شده که درفازآتی اجرایی خواهد شد.

خبر

محمودی

آغازبرداشت کلزا از مزارع 
شهرستان سرخس 

مدیر جهاد کشــاورزی ســرخس از برداشــت دو 
برابری دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان خبر 

داد.
به گزارش خراسان رضوی، محمد علی رهنما با 
بیان این که در ســال زراعی جاری  دو برابر سال 
گذشته، سطح زیر کشت کلزا داریم،تصریح کرد: 
با توجه به شــرایط اقلیمی ،بارندگی های خوب 
امسال و وعده بهره مند شدن اراضی کشاورزان از 
سیالب ها وآب سد دوستی، خرده مالک ها رو به 
کشت دانه روغنی کلزا آوردند که این میزان نسبت 

به سال قبل دوبرابر شده است.
وی در ادامه افزود:درهمین خصوص با تشکیل 
کالس هــای آموزشــی وترویــج کشــت کلــزا 
خوشــبختانه کشــاورزان اســتقبال خوبی از آن  
داشــتند و  در کنار آن مشوق هایی شامل تحویل 

کود یارانه ای را در دستور کار داشتیم .
مدیر جهاد کشاورزی ســرخس با بیان این که ما 
دومین جایگاه تولید دانه روغنی کلزا را در استان 
داریم، یاد آور شــد:در ســال زراعی جاری 6۴۰ 
هکتار سطح ســبز داریم  که پیش بینی می شود 
امسال ۱۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا به مراکز خرید 
تحویل شود. رهنما با تاکید بر این که ما در بحث 
دانه هــای روغنی کامــال بــه واردات نیازمندیم، 
تصریح کرد :از آن جا که کشور نیاز به این دانه های 
روغنی دارد، الزم است کشــت های حمایتی به 
همراه خرید تضمینی و قیمت آن مد نظر قرار گیرد 
تا سطح زیر کشت این محصول در منطقه مستعد 

سرخس که جایگاه مطلوبی دارد، افزایش یابد.

اخبار

گوناگون

امام جمعه تربت جام : 

خدمات کمیته امداد با هدف 
محرومیت زدایی است 

 حقدادی- امام جمعه تربت جام  در مراسم تجلیل 
از خیرین امداد گفــت: کمیته امداد امام)ره( یکی 
از مردمــی ترین نهاد های نظــام مقدس جمهوری 
اســالمی اســت که نعمتی بــرای نظام اســت و در 
راستای رضایت پروردگار گام برمی دارد.معتمدی 
فر افــزود: آن چــه موجــب بــاروری کمیتــه امداد 
امام)ره( شد، وجود خدمت گزاران مخلصی است 

که در این نهاد حضور دارند.
وی  با اشاره به وصیت حضرت علی )ع(  اظهارکرد: 
هــر قــدر بــرای خدمــت رســانی بــه محرومــان و 
نیازمندان تالش شــود باز هم کم است چرا که آثار 
آشــکار و پنهان مهم و مثبتی به دنبــال دارد.وی با 
بیان این که در کنار برطرف کــردن فقر مادی باید 
نگاه ویژه ای به رفع فقر فرهنگی نیز داشته باشیم، 
تصریح کرد: آثار فقر فرهنگی به مراتب بدتر از فقر 
مــادی اســت بنابراین تقویــت فرهنــگ دینی، بی 
نیازی و قناعت و همچنین فرهنگ کار باید در این 
نهاد بیش از پیش نهادینه شود .وی با اشاره به آثار 
حمایت های مــادی و معنوی از ایتــام و نیازمندان 
گفت: در جامعــه امــروز نیروهای مشــتاق و آماده 
خدمت در زمینــه هــای مختلف اجتماعــی وجود 
دارنــد که با بــه کارگیری ایــن چهره هــا، می توان 
از تــوان و تخصــص آن ها بــرای محرومیــت زدایی 

استفاده کرد.

 ساخت و سازهای غیر مجاز
 در گناباد تخریب شد 

 مســئول امــور اراضی مدیریــت جهاد کشــاورزی 
گناباد، از تخریب ۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز 

در زمین های کشاورزی  این شهرستان خبر داد.
علی حبیبی  به ایرنا گفت: این بناهای غیرمجاز با 
دستور دادســتان عمومی و انقالب و با هماهنگی 
دســت اندرکاران ذی ربــط در روســتای قنبرآبــاد 

گناباد تخریب شد.
وی افزود: تعدادی ساخت و ســاز غیرمجاز هم در 
اراضی کشــاورزی روســتاهای دلویــی، خیبری، 
بیلند و باغ آســیای گناباد طی هفته آینده تخریب 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: چهار بنای مسکونی نیز که به صورت 
غیرمجــاز در اراضــی کشــاورزی روســتای رهن و 
منطقه علی آباد شهرستان گناباد ساخته شده بود، 

در روزهای ابتدایی امسال تخریب شد.
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 تحویل 22 سری جهیزیه 
به نوعروسان نیازمند درگز

محمــودی- رئیــس هــالل احمــر ســرخس از اهــدای یک دســتگاه 
الکتروشوک توســط خیر و عضو فعال داوطلب هالل احمر سرخس به 
اورژانس ۱۱5 خبر داد. به گزارش خراســان رضــوی، رضایی گفت: با 

پیگیری های انجام شده واحد داوطلبان، یک دستگاه الکتروشوک که توسط خیر و عضو فعال جمعیت 
هالل احمر شهرستان سرخس)گروه خیرین کیهان باشکوه( تهیه شده بود، به اورژانس تحویل شد. 
رئیس هالل احمر افزود:این دســتگاه به مبلغ 7۰ میلیون تومان خریداری شــده بود که به مسئول 

اورژانس ۱۱5 برای استفاده در آمبوالنس پایگاه جاده ای پل خاتون در سرخس تحویل شد.

فرمانده یــگان حفاظت میــراث اداره  میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری خراســان رضوی از تخریب ساخت و ســازهای غیرمجاز 
در عرصــه تاریخی شــهر کهــن نیشــابور خبــر داد. بــه گــزارش روابط 

عمومی  میراث فرهنگی استان،  سرهنگ مدیر  افزود: با هماهنگی دادستان و همکاری شهرداری 
نیشابور، پنج مورد دیوارگذاری و ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه تاریخی شهر کهن نیشابور تخریب 
شد. او یادآور شد: »باتوجه به ضوابط مصوب منطقه تاریخی شهر کهن نیشابور، هرگونه دیوارگذاری، 

ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی واقع در عرصه تاریخی بدون دریافت مجوز ممنوع است.«

 مقصودی- از سوی قرارگاه محرومیت زدایی بسیج و با همکاری 
ناحیه مقاومت بســیج ، کمیته امدادو بهزیســتی شهرســتان درگز 
۲۲ ســری جهیزیــه بــه ۲۲ زوج  جــوان و نیازمند تحویل شــد. این 

سری جهیزیه ها شامل اجاق گاز – فرش  – پتو- ســرویس ظروف آشپزخانه و پنکه است که در 
مجموع مبلــغ ۲۲۰ میلیون تومان هزینه دربرداشــته اند. حجت االســالم ایروانی امام جمعه 
درگز برحمایت بیش از پیش از خانواده های نیازمند تاکید کرد و خواســتار تالش بیشتر برای 

محرومیت زدایی از جامعه شد.

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز 
در عرصه تاریخی شهر کهن نیشابور

اهدای  یک دستگاه الکتروشوک 
به اورژانس ۱۱۵ 

سوژه ها و خبرها

گزارش خبری

شجاعی مهر

اواخــر ســال 9۳ و در بحبوحــه بحــران هــای 
موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض 
الحسنه در کشور، صندوق علویه در نیشابور نیز 
پس از ۱5 ســال با بحران روبه رو و تعطیل شد. 
این  موضوع مشــکالت فراوانی را برای مردم و 
ســپرده گذاران این صندوق ایجاد کرد و تعداد 
زیــادی از آن ها با گذشــت حدود شــش ســال 
مطالبات خود را دریافت نکــرده اند. حاال پس 
از گذشــت این مدت و در اختیار گرفتن برخی 
اموال این صنــدوق، روزنه امیدی بــرای مردم 
و مال باختگان ایجاد شــده اســت. یکی از این 
اموال، مجتمع رفاهی سلسلة الذهب است که 
صبح روز گذشته با حضور رئیس دادگستری، 
دادستان، مسئوالن نیشابور و فیروزه و جمعی 
از مال باختــگان این صندوق، کلنــگ احداث 
جایگاه های سوخت آن برای پرداخت مطالبات 
مــردم بــه زمیــن زده شــد.رئیس دادگســتری 
نیشــابور در ایــن مراســم گفــت: آن چــه امروز 
شاهد آن هســتیم نتیجه پیگیری های شورای 
پیشــگیری از وقوع جرم، تالش های دادستان 
و نیروی مقاومت بســیج اســت که موجب شــد 
بخشــی از اموال این موسســه را بــرای جبران 
ضرر مال باختگان به این مســیر هدایت کنیم، 
هر چنــد این میــزان کم است.حجت االســالم 
غالمحسین حکمتی پور افزود: متاسفانه پیش 
از ورود دادگستری، شورای پیشگیری، بسیج 
و دادستانی یک ســری تحرکاتی اتفاق افتاد و 
بخش عمده ای از اموال این صندوق از دسترس 
خارج شد و هم اکنون در مشهد و نیشابور در این 

باره پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: این طرح می تواند روزنه امیدی 
برای رفع مشــکالت و پرداخت مطالبات مردم 
باشــد که همکاری همه را می طلبد.وی خاطر 
نشان: امیدواریم دوباره شاهد این نوع اتفاقات 
نامیمــون نباشــیم کــه عــده ای از مــردم بدون 
مطالعه و بررسی، به حوزه های مالی وارد شوند 
که فرجام آن نامعلوم اســت.وی ادامــه داد: در 
کشــور به دلیل مســائل زیادی که بخشی از آن 
هم خارج از کنترل مســئوالن و مدیران است ، 
فراز و نشــیب های اقتصادی فراوانی داریم که 
این نوســانات را همواره طی چهار دهه گذشته 
به خصوص پس از جنگ تحمیلی و شروع دوران 

سازندگی داشته ایم.

۲۶ هزار نفر از صندوق علویه طلبکار 	 
هستند

مدیر تسویه صندوق علویه نیز گفت: این موسسه 

در ابتــدای ایجــاد ،  ۸۱۰ میلیــارد ریال بدهی 
داشــته کــه از اواخــر ســال 9۳ تــا اوایل ســال 
95،مسئول صندوق شــروع به پرداخت دیون 
کرده و بخشی از آن پرداخت شده و میزان بدهی 
این صنــدوق هم اکنون به ۲7۰ میلیــارد ریال 

رسیده که  متعلق به ۲6 هزار نفر است.
محمود عابدی افزود: اردیبهشت 97 مجتمع 
رفاهی سلسلة الذهب را که در محور سبزوار به 
نیشابور است و جزو اموال مالک بود، در اختیار 
گرفتیم.وی خاطر نشــان کرد: این مجتمع که 
۴5 هزار متر وســعت دارد، بخشــی از امکانات 
یک مجتمــع رفاهــی را دارد و مجوزهــای الزم 
برای ساخت جایگاه های ســوخت نیز دریافت  

شده است.
وی بیان کرد: برای احداث جایگاه های سوخت 
حدود 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که برای 
تامین آن به دنبال دریافت تســهیالت هستیم 

که موافقت های اولیه آن نیز اخذ شــده اســت. 
عابدی با بیان این که با صحبتی که با مشــتری 
ها و طلبکاران صندوق علویه شده آن ها هم در 
صورت تمایل می توانند ســرمایه گذاری کنند 
افزود: اگر از طریقی ســرمایه مــورد نیاز جذب 
نشد و مشــتریان صندوق نیز موافقت کردند از 

سرمایه گذاران دیگر کمک خواهیم گرفت.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه جایگاه ســوخت به 
بهره برداری برســد کل مجموعه بــه قیمت روز 
کارشناسی و شرکت سهامی تاسیس می شود 
و طلبکاران ســهام  خود را دریافــت می کنند و 
امیدواریم بــا ارزش افــزوده ایجاد شــده عمده 
مطالبات مردم  تســویه شــود. وی با اشــاره به 
ســایر دارایی های ایــن صندوق گفــت: ملک و 
محل خود صندوق نیز موجود اســت اما رئیس 
هیئت مدیــره وقــت صنــدوق از روی ســند آن 
برای یکــی از شــرکت هایش وام گرفته اســت. 
باید ســال 96 مبلغ ۱5 میلیارد ریال پرداخت 
می کرده که انجام نشــده و بانک مزبور در حال 
حاضر ادعای 55 میلیــارد ریال بدهی دارد که 
این پرونده هم در دســت پیگیری اســت تا حق 
سپرده گذاران تضییع نشود. وی ابراز امیدواری 
کرد اگر مشکل این ملک هم حل شود، به همراه 
این مجتمع رفاهی که تکمیل خواهد شد تمام 
بدهی ها تسویه می شود.وی با بیان این که این  
مجتمع باید تا ۱۱ اســفندماه به بهــره برداری 
برسد، افزود: اگر مبلغ درآمد از بدهی ها بیشتر 
شــود باید با توجه به ضرر و زیان مــردم مازاد آن  
به مشــتریان پرداخت شــود. عابدی با اشاره به 
این که اکثر طلبکاران این موسســه نیشابوری 
هســتند، اظهار کرد: این صندوق در نیشــابور 
تک شعبه بوده البته مالک در شهرهای مشهد 
و سبزوار صندوق های دیگری هم داشته  است 

که اسم های دیگری داشته اند.

دیدگاه

 علی نوری

فرمانــدار بردســکن گفــت: شــهر انابــد به 
عنوان دروازه خراســان رضوی باید بیشــتر 
مورد توجه مســئوالن قرار بگیــرد. مجتبی 
شاکری در اولین جلسه کارگروه فرهنگی، 
اجتماعی، سالمت زنان و خانواده شهرستان 
بردسکن که با محوریت بخش انابد در سالن 
اجتماعــات بخشــداری انابــد برگزار شــد، 
گفت: مدیران دســتگاه هــای اجرایی باید 
هر یک در حــوزه کاری خود برنامــه هایی را 
که قابلیت اجرایی برای پیشگیری و کاهش 
آســیب های اجتماعــی دارد، تدوین کنند. 
وی برتعامل و همدلی دستگاه های اجرایی 

در حــوزه مباحــث آســیب هــای اجتماعی 
تاکید کرد و از مسئوالن خواست از هر گونه 
موازی کاری درایــن حوزه به جد بپرهیزند.
شــاکری به فعالیــت معین هــای اقتصادی 
فرهنگی در شهرستان بردسکن اشاره کرد 
و گفت: ســال گذشــته بیــش از 6۰ درصد 
تسهیالت توانمند ســازی در حوزه اشتغال 
کمیته امداد و بهزیســتی به  خانــواده های 
تحت حمایت ایــن دو نهاد در ســطح بخش 
انابد پرداخت شد. وی افزود: امروز دغدغه 
همه مدیران بحث اشتغال است و برماست 
که حمایت همه جانبه ای از تولیدکنندگان 
داشــته باشــیم تا شــعار مقام معظم رهبری 
مبنی بر جهش تولید تحقــق یابد. فرماندار 
بردســکن بر کاربردی بودن جلسات تاکید 
کرد و گفت: مســئوالن باید برای بررســی و 

حل مشــکالت مردم میدانی عمــل کنند و 
ارتقای سالمت و حل آسیب های اجتماعی 
نیازمند همکاری همه دستگاه هاست. وی 
افزود:جایگاه ونقش روحانیون، ائمه جمعه 
و جماعات و تشــکل های دینی، نشــریات و 
هنرمندان در تقویت باورهای دینی، فضای 
مجــازی و پیامدهــای آن در زندگی فردی و 
اجتماعی و ارتقای آموزه های دینی با رویکرد 
پیشگیری و کنترل آسیب ها،تامین امنیت 
خانواده و تربیت اسالمی بسیارحائز اهمیت 
است.شاکری همچنین خواستار همکاری، 
انســجام بخشــی، اســتفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی هــای همه دســتگاهای اجرایی 
و نهادهای دولتــی، گروه ها و تشــکل های 
مردمی بــرای ارتقای ســالمت اجتماعی و 
حل مسائل و آسیب های اجتماعی شد.وی 

با اشاره به تردد دام ها در معابر عمومی شهر 
انابد گفت:دراین خصوص باید شهرداری و 
شورای شهر تدابیری را اتخاذ کنند و جلوی 
تــردد دام هــا را در داخل شــهر بگیرند چرا 
که این اقدام تهدید علیه بهداشــت عمومی 
است و باید با افراد متخلف برخورد شود. وی 
اظهار کرد: دراین باره برای احداث مجتمع 
دامــداری در حاشــیه شــهر انابد بــا رئیس 
ســازمان جهادکشاورزی خراســان رضوی 
مکاتبات الزم صورت گرفــت و وی آمادگی 
خود را برای هــر گونه حمایــت از دامداران 
اعالم کرد و گفت: جهاد کشاورزی با کمک 
منابع طبیعی برای تعیین تکلیف زمین مورد 
نیاز مجتمع دامپــروری در انابد اقدام کند. 
جهاد کشــاورزی نیــز تســهیالت الزم را به 

متقاضیان پرداخت می کند. 

 روزنه امید برای
 ۲۶ هزار مال باخته صندوق علویه در نیشابور 

فرماندار بردسکن 

شهر انابد به عنوان دروازه استان باید بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد 

معاون بهبــود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی خراســان 
رضوی گفت: پیش بینی می شود امسال 5۰۰ تن پیله تر 
از محل پرورش کرم ابریشم در این شهرستان تولید شود.
مجید جعفری در حاشیه بازدید از بزرگ ترین پروژه پرورش 
کرم ابریشم در شهرستان بینالود افزود: امسال ۱۲ هزار و 
۱۲9جعبه تخم نوغان بین نوغان داران استان به منظور 
پرورش کرم ابریشم توزیع شد.وی با بیان این که این تعداد 
جعبه بین بیش از پنج هزار خانوار در اســتان توزیع شــده 
است، ادامه داد: امســال با توجه به این که در سال جهش 

تولید قرار داریم رشــد ۲۰ درصــدی در توزیع تخم نوغان 
داشته ایم.

معاون بهبــود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی خراســان 
رضــوی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امســال در تمامــی ۲9 
شهرستان اســتان تخم نوغان توزیع شده است، گفت: در 
شهرستان هایی مانند داورزن، صالح آباد، جوین و جغتای 
این اقدام برای نخستین بار انجام شد.وی افزود: پارسال 
با ۱۰۰ درصد رشــد نسبت به ســال قبل از آن، ۱۰ هزار و 
هشت جعبه تخم نوغان در این استان توزیع شد.جعفری 

ادامه داد: از هر جعبه تخم نوغــان به صورت میانگین ۳5 
کیلو گرم پیله تر برداشــت می شــود که در صورت مساعد 
بودن شرایط، امسال حدود 5۰۰ تن پیله تر در استان تولید 
خواهد شد.وی گفت: تامین برگ درخت توت از مشکالت 
تولیــد در این حوزه اســت.بزرگ ترین واحد پــرورش کرم 
ابریشم شهرستان بینالود با استفاده از ۴5 جعبه تخم نوغان 
فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون در مراحل نهایی تولید 
پیله تر است. هم اکنون حدود دو هزار واحد ابریشم کشی 
در استان خراسان رضوی در زمینه تولید پیله و نخ ابریشم 
فعالیت دارند. انتقال ۸5 درصد پیله خشک تولیدی کشور 
به این اســتان برای فراوری، خراســان رضوی را شایسته 

عنوان پایتخت ابریشم کشی کشور کرده است.

 تصادف موتورسیکلت و نیسان 
درتربت حیدریه یک کشته به جا گذاشت 

شــعبانی- نــوروزی ،مدیــر 
اورژانــس  عمومــی  روابــط 
بــه  حیدریــه  تربــت   ۱۱5
خراســان رضوی گفت: صبح 
دیــروز  تصادفــی در ســاعت 
9:57 در محل پارک جنگلی 
پیشکوه اتفاق افتاد. وی افزود: 
همــکاران پایــگاه ۲ اورژانس 

به محل اعزام شدند و مصدوم را به بیمارستان نهم دی منتقل کردند. 
نوروزی خاطر نشان کرد: متاسفانه در اثر تصادف موتورسیکلت و وانت 

نیسان، یک نفر جان باخت.

پیش بینی تولید ۵۰۰ تن پیله تر در خراسان رضوی 
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