اخبار

شهرستان ها

گوناگون

فرمانداری وجود قرص داخل کیک
در نیشابور را تکذیب کرد
شجاعی مهر -در پی انتشار مطلبی درفضای مجازی
درخصوص کشــف کیک حاوی قرص در نیشــابور
سرپرست فرمانداری نیشابور باتکذیب این موضوع
گفت:پس از اعالم این موضوع شــیء داخل کیک
مــورد بررســی و آزمایــش قــرار گرفت و مشــخص
شــد شــیء مشــکوک قرص نبوده بلکه خامه بوده
اســت.قامتی در گفت وگو با خراسان رضوی بیان
کرد :دانش آموزی در روســتای باغشــن گچ بخش
مرکزی نیشــابور پــس از خرید کیــک و بــا توجه به
خبرهای چند روز گذشته به شیء داخل این بسته
مشکوک می شود .وی ادامه داد :پس از اعالم این
موضوع این شیء مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت
ومشخصشدشیءمشکوکقرصنبودهبلکهخامه
بوده اســت و به این ترتیب وجود کیک حاوی قرص
در نیشابور کامال تکذیب میشود.

سقوطکودک 7سالهازطبقه
چهارمبهداخلچالهآسانسور
شــجاعی مهر-مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی
نیشــابور گفت :نقص فنی آسانســور و باز شدن در
آن در زمانی کــه کابین در طبقه باالتــر بود موجب
سقوط کودک هفت ســاله به درون چاله آسانسور
شد.حســینی گفت  :بــا اعالم این حادثــه یک تیم
از نجاتگران ایســتگاه یــک به محل اعزام شــدند و
با کمک امدادگران اورژانس ابتــدا در درون چاله
کمک های اولیه بــرای کودک انجام شــد و پس از
ثابت کردن مصدوم بــر روی بک بــرد او را از درون
چاله آسانسور خارج کردند و به نیروهای اورژانس
تحویل دادند.

کشف ۱۵دستگاهاستخراجارز
دیجیتالغیرمجازدرسبزوار
کالتــه -فرمانــده انتظامــی ســبزوار از کشــف ۱۵
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش
 ۱۵۰میلیــون تومــان خبــر داد .ســرهنگ بیــات
مختاری گفــت :کارآگاهــان با اشــراف اطالعاتی
توانســتند با هماهنگی مقــام قضایی در بازرســی
ازیک محل  15دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال را
کشــف کنند .وی تصریح کرد در ایــن خصوص دو
متهم پرونده دستگیرشدند.

۷
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گزارشی درباره مشکالت قطب تولید انگور و پسته خراسان رضوی

صنایع تبدیلی،حلقه گمشده توسعه کشاورزی خلیلآباد
گزارش
حسین نوری

شهرســتان خلیــل آبــاد با شــش هزار
هکتار سطح زیر کشت باغ های انگور،
 ۴۳۰۰هکتارسطحزیرکشتباغهای
پسته ،هزار هکتار سطح زیر کشت باغ
هــای انــار ۴۲۰۰ ،هکتــار ســطح زیر
کشــت زعفران و… یکی ازقطب های
تولید محصوالت باغی خراسان رضوی
اســت .همچنیــن بیــش از  ۹۰درصد
مردم در خلیلآباد به شــغل کشاورزی
مشغول هستند واقتصاد شهرستان بر
مبنای کشــاورزی است وایجاد صنایع
تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی
این شهرســتان میتواند نقش بســیار
مهمی در شکوفایی اقتصاد کشاورزی
واشــتغال شهرســتان ایفا کنــد و تأثیر
قابل توجهی در توسعه پایدار این حوزه
و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق
روســتایی شهرســتان داشــته باشــد.
محمد تقــوی ازشــهروندان خلیل آباد
یکی از مشکالت کشاورزان خلیل آباد
را نبود صنایــع تبدیلی در شهرســتان
میداندکــه موجب شــده کشــاورزان
حاصل دســترنج خود را با ســودکمی
بفروشــند و همچنین بخــش عمدهای
از محصــوالت کشــاورزی منطقــه بــه
ضایعات تبدیل شود .بدون تردید ایجاد
صنایــع تبدیلی یکی از ســودمندترین
ارتباطــات بیــن دو بخــش صنعــت و
کشاورزی اســت .این صنایع از میزان
بیــکاری هــای دایمــی و فصلــی در
مناطق روســتایی می کاهــد .صفایی
ازکشــاورزان خلیــل آبــاد مــی گوید:
با توجــه به اهمیــت بخش کشــاورزی

در اقتصــاد شهرســتان خلیــل آبــاد و
منابــع مالی کــه در ایــن بخش بــه کار
گرفته میشــود ،باید بــرای جلوگیری
از هدررفــت این منابــع و مهمتــر از آن
محصــوالت کشــاورزی و باغــی در
خلیل آبــاد کــه در کشــاورزی جایگاه
خوبــی در اســتان دارد ،بــا ایجــاد و
تقویت زیرساختهای صنایع تبدیلی
اقدامات مناسبی صورت گیرد .ایجاد
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی مــی تواند
درآمد بیشتری به کشاورزان بدهد.
•رتبه اول تولید انگور دراستان

ابراهیم قاســم پور ،فرماندار خلیل آباد
نیز اظهار کرد :با توجه به دارا بودن شش
هزار هکتار ســطح زیر کشــت محصول
انگور و رتبه اول اســتان قاعدتــ ًا خلیل
آباد درتولید ایــن محصول جایگاه ویژه
ای در اســتان دارد .وی با بیــان این که
بخشــی از محصول تولیدی به کشورها

و اســتان هــای دیگر صــادر می شــود،
اظهار کــرد :تبدیــل انگور به کشــمش
نگاه بیشتر کشاورزان شهرستان برای
عرضه این محصول به بازار اســت .وی
همچنینافزود:تبدیلانگوربهکشمش
در مقاطع مختلف توانسته درآمد خوبی
را برای ســبد اقتصــادی خانــوار ایجاد
کنــد و می توانــد با ایــن میــزان تولید و
ســطح زیر کشــت درآمد پایدارتــری را
بــرای شهرســتان به ارمغــان بیــاورد تا
کشــاورز از طریــق آن درآمد بیشــتری
را کســب کنــد .وی بــا تاکید بــر این که
یکــی از راه هــای کســب درآمد بیشــتر
در محصــول انگــور و کشــمش ،ایجــاد
صنایــع تبدیلی و تکمیلــی در مجموعه
شهرستان است ،گفت :اولین مجموعه
ای که می تواند در این بخش ورود کند
کشــاورزان هســتند .قاســم پور افزود:
کشــاورزان با اســتفاده از ظرفیت خود
بــه خصــوص تعاونی هــای کشــاورزی

کــه از جنــس کشــاورزان و منتخب آن
ها هســتند مــی توانند صنایــع تبدیلی
و تکمیلــی را در شهرســتان راه اندازی
کننــد .وی افــزود :در خلیــل آبــاد این
آمادگی را داریم که در راستای منویات
مقام معظم رهبری و تحقق شــعار رونق
تولید و اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل
و همچنیــن اجرای طرح مثلث توســعه
اقتصادی و فرهنگی بتوانیم برای قشر
زحمــت کش کشــاورز گامــی برداریم.
وی با اشــاره به ایــن که اگر هر کــدام از
کشــاورزان توانایــی داشــته باشــند به
صورت فردی و گروهی صنایع تبدیلی
و تکمیلــی را راه اندازی کننــد مطمئن ًا
ما حمایت های الزم را خواهیم داشت،
اظهارکرد :شــهرک صنعتی خلیل آباد
مراحل نهایــی خود را طی مــی کند که
یکی از ظرفیت های خوب شهرســتان
در بحث ایجاد صنایع محسوب میشود
و تمــام زیرســاخت هــای الزم در ایــن

شــهرک فراهم اســت .وی بــا تاکید بر
این که خأل صنایع تبدیلی و تکمیلی در
بخش کشــاورزی شهرستان خلیل آباد
شاید مشابه بخش معادن باشد ،گفت:
اگر صنایع الزم در حــوزه معادن خلیل
آباد وجود داشته باشــد قطع ًا مقرون به
صرفه تر برای آن بخش خواهد بود و اگر
صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان
وجود داشته باشــد قطع ًا بخش دولتی
کمک خواهد کرد.
قاســم پور تاکید کــرد :دروازه ورودی
ســرمایه گذار به خلیــل آباد باز اســت
و هــر فــردی چــه از بخش کشــاورزی
و چــه غیر کشــاورزی مــی توانــد برای
سرمایه گذاری در بحث صنایع تبدیلی
و تکمیلی ورود کنــد .وی با بیان اینکه
ایجاد صنایع تبدیلــی و تکمیلی باعث
افزایــش ســهم اقتصــاد شهرســتان
در بخــش صنعــت ،افزایش اشــتغال،
کاهش بیکاری و بیشــتر شــدن درآمد
سبد اقتصادی خانوار می شود ،افزود:
ســتاد تدبیــری و تســهیلی بــا عنــوان
یکشــنبه های تولیــد در شهرســتان
تشــکیل شــده که حاصــل آن چندین
نشســت و مصوبــه کارگشــا در بخش
تولید شهرســتان بوده است .فرماندار
شهرســتان خلیل آباد با تاکیــد بر این
که ایجاد صنایع تبدیلــی و تکمیلی در
خلیل آباد نیازمند عــزم و همت جدی
در مرحله اول از سوی کشاورزان است،
اظهار کرد :تولید کشمش هزینه های
زیادی دارد که با ایجاد صنایع تبدیلی و
تکمیلی می تواند درآمد زایی بیشتری
داشته باشد .کشاورزان منطقه حاضر
بــه ســرمایه گــذاری در حــوزه صنایع
تبدیلی از محل یارانه کشمش نبودند.

•11واحد فرآوری کشمش داریم

محمود شــبان ،مدیر جهاد کشــاورزی
خلیــل آبــاد در گفت و گــو با خراســان
رضــوی در خصــوص وضعیــت صنایــع
تبدیلــی خلیــل آبــاد ،تصریح کــرد :در
خلیل آبــاد  ۱۱واحد فرآوری کشــمش
(ســورت و بســته بندی ) دارای مجوز با
ظرفیت  ۹۵۰۰تن و  ۲۵واحد کوچک
فرآوری ســنتی بــا ظرفیــت  ۵۰۰۰تن
تولیددر سال در حال فعالیت هستند.
وی با بیــان این کــه پنج واحــد فرآوری
مشــتقات انگور (ســرکه ،شــیره و غوره
شــور) بــا ظرفیــت  ۹۰۰تــن ســالیانه
تولیــد و روانــه بازار مــی شــود ،تصریح
کرد :همچنیــن چهار واحد ســردخانه
به ظرفیت  ۷۰۰۰تن انار و پیش ســرد
انگور برای صــادرات در حــال فعالیت
هستند که از این ســردخانه ها حداقل
 30درصد ارزش افزوده نصیب باغدار
می شــود .وی بــا تاکید بــر این که ســه
واحد بســته بنــدی زعفران بــه ظرفیت
دو تن دارای برند در شهرستان در حال
فعالیت هستند ،بیان کرد :در خصوص
محصول پســته ،خلیل آبــاد دارای ۱۶
واحد پایانه ضبط پسته دارای مجوز در
حوزه دهستان کویر با ظرفیت۱۱۰۰۰
تــن بــوده کــه عملیــات پوســت کنی و
فــرآوری پســته را انجــام میدهند .وی
همچنین تاکید کرد :چنان چه سرمایه
گذاران طرحی در حوزه صنایع تبدیلی
و تکمیلی محصوالت عمده انگور ،انار،
زعفران و پسته و سایر محصوالت دارند
مدیریت جهاد کشاورزی از آن استقبال
می کنــد و آمادگی دارد در اســرع وقت
بــرای دریافــت مجوزهــا و تخصیــص
تسهیالت اقدام کند.

سوژه ها وخبرها

اهدایاشیایتاریخی اهالی رشتخوار
به موزه تاریخی

خریدحمایتی ۶تن زعفران
در تربت جام
حقدادی -مدیرجهاد کشــاورزی تربت جام گفت:کارخریدحمایتی
زعفران بــه منظور حمایــت از کشــاورزان و همچنین تنظیم بــازار از
هشــتم آبان با محوریت اداره تعاون روســتایی در تربت جام آغاز شــده واین روند تا پایان آذر ادامه
داردو تاکنون بیش از ۶تن زعفران از کشاورزان منطقه خریداری شده است.خوشخو افزود :خرید
ح بندی
حمایتی زعفران با چهارنمونه نگین  ،شب ه نگین  ،پوشال درجه یک و پوشال معمولی سط 
شده که هر کیلوگرم زعفران نگین  ۱۰۵میلیون ریال  ،شب ه نگین  ۹۵میلیون ریال  ،پوشال درجه
یک ۹۰میلیونریالوپوشالمعمولیزعفراننیز ۸۲میلیونریالازکشاورزانخریداریمیشود.

شهرستانها

رئیــس اداره توســعه منابــع فیزیکــی و امــور
عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریه
از آغــاز عملیــات عمرانــی ســه پایــگاه اورژانــس
 ۱۱۵در مجموعه تحت پوشــش این دانشــگاه در
شهرهای تربت حیدریه ،مه والت و زاوه خبرداد.
سید امیر حســینی گفت :این پروژه ها با اعتباری
حدود  ۱۳میلیارد ریــال و زیربنای  ۵۲۰مترمربع
از محل اعتبارات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و استانداری خراسان رضوی و همچنین با
مشارکت خیرین سالمت اجرا می شود.
وی تصریح کرد :این پــروژه ها شــامل پایگاه های
شــادمهر و ازغند در مــه والت و همچنیــن قلعه آقا
حسن در زاوه است و پایگاه شماره  ۲شهری تربت
حیدریــه نیز هــم اکنــون بــا  ۶۵درصد پیشــرفت
فیزیکــی درحال اجراست.حســینی اظهــار کرد:
هم اکنون در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشــکی تربت حیدریه ۱۵ ،پایگاه اورژانس ۱۱۵
شهری و جاده ای همراه با  ۳۰دستگاه آمبوالنس
و یک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس خدمــات ارائه
می دهند.
در شــهر تربت حیدریه نیــز چهار پایــگاه اورژانس
شــهری بــه شــهروندان خدمــات امــدادی ارائــه
میدهند.دانشــگاه علــوم پزشــکی تربتحیدریه
 ۳۶۰هزار نفر را در ســه شهرســتان مهوالت ،زاوه
و تربتحیدریــه زیرپوشــش خدمات بهداشــتی و
درمانی دارد.همچنین  ۱۹۰تخت بیمارســتانی
در بیمارســتان نهم دی تربتحیدریــه و  ۲۰تخت
بیمارستانی در مهوالت دایر است.

گفتی-در هشت ماه ابتدای سال ،98بیش از 730مددجوی کمیته
امداد در برنامه های آموزش خانواده شــرکت کردند.رئیس کمیته
امــداد جغتای گفت :ایــن افــراد در مجموع در قالب  150ســاعت
آموزشــی با مبانی فرهنگ و اخالق اســامی و مهارت های زندگی و ســبک زندگی اسالمی و
بســیاری از نیازها و مشــکالتی که خانواده های مددجو با آن مواجه هســتند از جمله مدیریت
اقتصادی و ...آشنا شدند.مسکنی افزود :مادران و زنان سرپرست خانوار مهم ترین گروه هدف
امداد جغتای در برنامه های فرهنگی و آموزش خانواده بوده اند.

نشست پیاده رو،آب وگاز ۵هزارمشترک درتربت حیدریه را قطعکرد

خبر

عملیات اجرایی  ۳پایگاه
اورژانس  ۱۱۵در تربت حیدریه
مه والت و زاوه آغاز شد

خاکشــور-رئیس میراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
شهرستان رشــتخوار گفت  :از ابتدای ســال  ۹۸تاکنون  ۲۵شیء
تاریخی از سوی شهروندان رشتخوار برای نمایش در خانه موزه قرایی به اداره میراث فرهنگی
رشتخوار اهدا شده اســت .کاظم کامیاب به خبرنگار ما گفت :اشــیای تاریخی اهدایی شامل
قفل های قدیمی ،قرآن های قدیمی ،تابلو و ...اســت .وی یادآور شــد :در راستای تجهیز خانه
موزه قرایی دو جلد قرآن تاریخی از سوی هیئت امنای مسجد وکیل و هیئت امنای مسجد علی
بن ابیطالب رشتخوار جهت نمایش در خانه موزه قرایی اهدا شد.

حضور 730مددجوی کمیته امداد
جغتای در برنامه های آموزش خانواده

شهرداری :فقط می توانیم گودال را پرکنیم

شعبانی-نشســت پیــاده رو در ابتــدای خیابان
طالقانــی و در مجــاورت بنای تاریخی مســجد
شیخ یوســفعلی تربت حیدریه که منجر به قطع
حدود پنج هــزار انشــعاب آب و گاز و  ۲۰۰خط
مخابراتــی شــد ،خوشــبختانه خســارت جانی
نداشت و با تالش دستگاه های اجرایی آب و گاز
و خط مخابراتی مشترکین وصل شد.به گزارش
خراسان رضوی ،معاون عمرانی فرماندار تربت
حیدریه گفت :علت حادثه نشســت پیــاده رو ،
ریزش دیــواره محل گودبــرداری شــده مجاور
پیاده رو اســت و احتمال ریــزش دیوارها وجود
دارد و ممکــن اســت خیابان طالقانی نشســت
کند .پس از این حادثه با ایمن ســازی مســیر و
جلوگیری از وقوع حوادث دیگر ،توسط کارکنان
دســتگاههایی نظیر گاز ،برق ،مخابــرات و آبفا
دورتا دور منطقه نشست کرده مسدود شد.
•جلوگیری از انفجار گازی تنها  ۱۲دقیقه
پس از وقوع حادثه

کریمی ،معاون عمرانی فرماندار تربت حیدریه
می گوید :در پی این حادثه که انشعاب پنج هزار
مشــترک آب و گاز و  ۲۰۰مشــترک خدمــات
مخابــرات قطع شــده بــود ،بــا هماهنگــی بین
اعضای ستاد و در اقدامی سریع در زمانی کمتر
از  ۱۲دقیقه ،پس از قطع فوری گاز و جلوگیری
از انفجــار احتمالــی و حادثــه غیرقابــل جبران
عملیات ایمن ســازی ،قطع لوله ،مهار حادثه و
مقاوم ســازی انجام شــد.کریمی تصریح کرد:
به منظور وصل مجــدد رگالتورهای علمک ها
توسط  ۱۱گروه از شــهرهای معین ،اقدام الزم
به عمل آمد و بــا تالش نیروهای امــداد گاز،آب

آن قدر مستحکم باشد که فشار جانبی خاک را
مهار کند.
•ساختمان فاقد دیوار حایل اصولی و سازه
نگهبان است

و مخابرات انشــعابات تمامی مشترکین وصل
شد.معاونفنیوعمرانیفرماندارتربتحیدریه
گفت :عملیــات با تخلیه آب داخل گود توســط
پمپ هــا ولجن کش هــای آتش نشــانی و اداره
آب و فاضالب و همچنین اتمام نصب داربست و
ایمنسازی محل گود پایان گرفت.
•خسارت  ۲۸۳میلیون تومانی
به تاسیسات شهری

کریمــی دبیــر ســتاد پیشــگیری ،هماهنگی و
فرماندهــی و عملیات پاســخ به بحــران ،ضمن
قدردانــی از تعامــل و همــکاری دســتگاههای
امــدادی و همچنیــن فرماندهــی انتظامــی و
شهرداری،برآمادگیهرچهبیشتردستگاههای
امدادی به منظور اقدام مناسب در هنگام بحران

و ضرورت ایمن سازی ســاختمان های در حال
اجرا به خصوص ســاختمان هــای گودبرداری
شده توسط شهرداری ها و مراجع صدور پروانه
با هدف جلوگیری از وقوع حوادث مشابه تأکید
کرد.وی با بیان این که این حادثه  ۲۸۳میلیون
تومان به تاسیسات شهری خســارت وارد کرد،
افزود:اکنون در حال برآورد خســارت هســتیم
و از ســویی نگران افت فشــار گاز بودیــم و هنوز
به شــرایط عادی برنگشــتیم.کریمی افزود :در
گودبرداری های انجام گرفته یک سازه نگهبان
داریم و یک دیوار حایل است که اگر گودبرداری
انجام می شــود باید زمین مجاور سازه نگهبان
داشته باشد و یک شیب شیروانی نیز به آن داده
شود.وی خاطر نشان کرد :در گذشت زمان این
خاک می تواند ریزش کند و این دیوار حایل باید

معاون فنی و عمرانــی فرماندار تربت حیدریه با
بیان این که این گودبرداری ،غیر اصولی و فاقد
دیوار حایل اصولی و سازه نگهبان است ،افزود:
خــاک در اثر نشســت و فشــار جانبــی و در کنار
رطوبت و بارندگی های اخیر باعث ریزش شده
و این در حالی است که حوض انبارهای متعدد
در این منطقه مزید بر علت شده تا این اتفاق رخ
دهد.وی دلیــل این اتفــاق را گود بــرداری غیر
مجاز و دیوار حایل غیر اصولی بدون اجرای سازه
نگهبان می داند و می افزاید :در ادامه عملیات
امداد قصد داشتیم تا از وسط خیابان به سازی
کنیم که نصف خیابان اصلــی با این حجم تردد
بسته می شد ،از ســویی دیگر دهانه دیوار در اثر
جمع شدن آب رطوبتی شده و هر لحظه امکان
اتفاق دیگری وجود دارد.
•احتمال ریزش دیوارهای دیگر وجود دارد

معاون فنــی فرماندار تربت حیدریه با اشــاره به
این که ایــن گودبرداری ،غیرمجاز و فاقد ســازه
نگهبان اســت،می گوید :احتمال این که سایر
دیوارهای مجاور این محل فرو بریزد وجود دارد
و هنوز خطر به صورت  ۱۰۰درصد رفع نشده و
تنها راه این است دیوار حایل و سازه نگهبان اجرا
شود تا شاهد نشست خیابان نباشیم.
شــهرداری توان تامیــن اعتبار پنــج میلیاردی
به ســازی این تخریب را ندارد و فقــط می تواند

گــودال را پــر کند.محمدصــادق مجتهــدی
شهردار تربت حیدریه می گوید :من خودم در
آن زمان یکی از ناظران پروژه گود برداری بودم
و گمان مــی کنم بیــش از  10بــار اخطارهایی
مبنی بر به وجود آمدن خطــر در آن نقطه اعالم
شــده اســت .مجتهدی مــی افزاید :براســاس
گزارشــی که مــن دارم هفــت ماه گذشــته این
موضــوع در کمیســیون ایمنــی مطــرح شــده
اســت و حاال هم به عنوان شــهردار بــا کارفرما
گفتوگویی داشته ام البته هنوز مکتوب نشده
و خواســته ام تا با پیــش بینی مناســب و تامین
اعتبار الزم به سازی وضعیت پیش آمده صورت
گیرد.شهردار تربت حیدریه با اشاره به این که
قرار نیست دیوار حایل تا پنج سال بعد از ایجاد؛
اســتحکام خود را حفظ کند ،می گویــد :دیوار
حایل به عنوان یک سازه نگهبان و موقتی بوده
و اگر قرار باشد برای مدت زیادی آن جا بماند؛
به بارندگــی هــا ،ســرما و گرمای هــوا واکنش
نشــان می دهد و طبیعتــا تخریب صــورت می
گیرد.مجتهدی مــی گوید :تنهــا کاری که می
شــود با کمتریــن هزینــه در این شــرایط انجام
داد پر کــردن گــودال ایجاد شــده اســت .وی
مــی افزاید :شــهرداری توان تامیــن این هزینه
حدود پنج میلیــارد ریالی احتمالــی را ندارد و
اگر کار به ما واگذار شود؛میتوانیم با استفاده
از ماشین آالت خود فقط اقدام به پر کردن این
گودال و به ســازی پیاده رو کنیم.مجتهدی در
پایان تاکید می کند هنوز شهرداری با کارفرما
به نتیجه نرسیده و منتظر جلســه هماهنگی با
حضور فرماندار تربــت حیدریه و تصمیم گیری
در خصوص این موضوع هستیم.

