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عروسی با طعم کرونا !

کالته -معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
از ابتال به کرونا و بســتری شــدن پنج نفــر از مهمانان
یک عروســی که چند روز قبل از دهه فاطمیه در یکی
از روســتاهای بخش شــامکان ششــتمدبرگزار شده
بــود ،خبر داد .بــه گزارش خراســان رضــوی ،فاطمه
نوده در نشست ستاد کرونای ســبزوار با بیان این که
در پی برگزاری مراســم غیر قانونی عروسی در بخش
شــامکان شهرســتان ششــتمد ،تســت پنــج مهمان
این مراســم مثبت اعالم شده اســت ،اظهار کرد :هم
اکنون ایــن افراد در بیمارســتان بســتری شــده اند.
وی افزود :تاکنون از حدود  ۷۰نفر که در این مراســم
عروســی حضور داشــته اند تســت کرونا گرفته شــده
اســت که احتمال افزایــش مبتالیان وجــود دارد و از
تمامی افــراد مرتبط بــا این مراســم تســت کرونا می
گیریــم .معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
ســبزوار با بیان این که بر مبنای مصوبات ستاد کرونا
همچنــان برپایی تجمعات در ســبزوار ممنوع اســت،
تصریح کرد :چنــان چه دســتورالعمل جدیدی برای
برگزاریمراسمعروسیوعزاوتجمعاتاعالمشود،به
شهروندان اطالع رسانی می شود .نوده با اشاره به این
که به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ،برپایی
هرگونه مراســم حضوری عزاداری ایام فاطمیه (س)
در سبزوار ممنوع است و با متخلفان برخورد میشود،
یادآور شد :اگر در مسجد یا حسینیه مراسم حضوری
برگزار شود ،به صورت قانونی برخورد می کنیم ،جان
مردم را نباید کف دستانمان بگیریم .اگر مراسمی هم
به صورت غیر رسمی برگزار شود ،برخورد میکنیم.

مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده
زندانیان چناران خبرداد:

توزیع  100بسته معیشتی
بین خانواده های نیازمند
زندانیان چناران

باقــری -مدیر عامــل انجمــن حمایــت از خانواده
زندانیــان چنــاران گفت :صد بســته معیشــتی به
ارزش 300میلیــون ریــال در قالــب کمــک های
مومنانه بــه مددجویــان عضــو خانــواده زندانیان
تحت پوشــش اهدا شــد .برات رزم آرا افــزود :این
بسته ها شامل  11قلم خواربار وموادغذایی است
که به همــت اردوگاه حرفه آمــوزی و کادردرمانی
خراســان رضــوی ،خیــران و بــا همــکاری انجمن
حمایت تهیه شده است .وی افزود  :از ابتدای سال
تاکنون بیش از  630میلیون ریال در قالب کمک
های نقدی ،حمایتی و معیشتی از سوی این انجمن
بین مددجویان وخانواده های تحت پوشش توزیع
و دو فقره هزینه درمان بیمارستانی پرداخت شده
اســت .وی افزود :هم اکنون  60خانوار مددجو با
 200نفــر عضو ،تحت پوشــش انجمــن حمایت از
خانواده زندانیان چناران قرار دارند.

معاونگردشگریادارهکلمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیاستان:

مرکز گردشگری کشاورزی
تربت حیدریه در روستای
احمدآباد راهاندازی می شود

معــاون گردشــگری اداره کل میرا ثفرهنگــی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از اعالم
آمادگــی مجموعــه کشــاورزی و دامــداری بخش
خصوصی بهعنوان مرکز گردشگری کشاورزی در
روســتای احمدآبــاد بخــش رخ تربتحیدریه خبر
داد.به گــزارش روابــط عمومــی میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ،یوسف
بیدخوری در حاشــیه بازدیــد از مزرعه کشــاورزی
و دامــداری خزاعــی واقــع در روســتای احمدآبــاد
بخــش رخ تربتحیدریــه بــه همــراه کارشناســان
اداره کل جهاد کشــاورزی اســتان گفت :بر اساس
هماهنگیهایقبلیبینادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضــوی و
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان برای اســتفاده و
بهرهبــرداری از ظرفیتهــای حوزه کشــاورزی در
راســتای جذب گردشــگر ،بخش رخ تربتحیدریه
به دلیل این که یکی از قطبهای تولید کشــاورزی
اســتان و کشــور اســت ،انتخــاب شــد.بیدخوری
اظهــار کــرد :بهتازگــی دســتورالعمل راهانــدازی
گردشــگری کشــاورزی باهدف رونق گردشــگری
تخصصی و همچنین بهبود معیشــت کشــاورزان و
توسعه پایدار روســتایی ،حفظ حقوق فعاالن بخش
گردشگری کشــاورزی و اســتفاده از ظرفیت آنها
برای پیشبرد اهداف گردشــگری ،کاهش بیکاری
و افزایش درآمد روســتاییان و کاهش نامطلوب آثار
زیســتمحیطی ابالغشــده اســت.او تصریح کرد:
در مراکز گردشــگری کشــاورزی فعالیتهایــی
انجام می شــود که یــک بازدیدکننــده در مزرعه یا
دیگــر محیطهای کشــاورزی با اهداف آموزشــی و
تفریحی یا گذران اوقات فراغــت تمایل به انجام آن
دارد بنابراین گردشــگری کشــاورزی شــاخهای از
گردشگری روســتایی اســت که در آن ،کارآفرینان
کشــاورزی و اعضای خانوار آنهــا ،خدماتی نظیر
بازدیــد ،ســرگرمی و تفریحی ،آموزشــی ،اقامتی و
پذیرایی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی
و اقنــاع نیازهــای بازدیدکننــدگان در محیطهای
کشاورزی ارائه میکنند   .

انتقاد شدید فرماندار کالت از بی توجهی میراث فرهنگی و گردشگری به شهرستان

کالت نادری محروم از اداره میراث فرهنگی !

بهبودی-فرماندار کالتباانتقادازبیتوجهی
اداره میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دســتی به ظرفیت بــاال و کم نظیر گردشــگری
کالتگفت:باوجودپیگیریهایمتعددومکرر
ازوزارتخانه،مجلس،استانو...میراثفرهنگی
وگردشــگری کالت تنها با یــک نیــرو آن هم به
صورتنمایندگیادارهمیشودوبااینهمهاسم
و رســم پر آوازه و شــهرت جهانی ،کالت نادری
از داشــتن اداره میراث فرهنگی محروم است.
مسئوالن میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی دست از گفتار درمانی و حرف بردارند!
مهــدی ناصــری ،فرمانــدار کالت بــا بیــان این
مطلــب در جلســه بــا مســئوالن یــگان حفاظت
میــراث فرهنگــی اســتان در محــل فرمانداری
شهرســتان کالت ،ضمــن قدردانــی از زحمات
آن ها اظهــار کرد :متولیــان امر دســت از حرف
و گفتــار درمانــی بردارند چرا کــه ما نیــاز داریم
ببینیم در مقــام عمل و اجرا چــه کاری کردهایم.
ناصــری افــزود :در مــوارد دیگــری همچــون
گردشــگری و صنایــع دســتی نیز مشــکالت ما
فــراوان اســت .در بخش گردشــگری نــه امکان
اقامت درست و حسابی برای گردشگران وجود
دارد و نــه امکانــات رفاهــی درخور شهرســتان.
فرمانــدار بــا اشــاره بــه ایــن کــه گاهــی حضور
گردشــگران و مســافران در یــک روز ســه برابــر
جمعیت کل شهرســتان اســت ،از آن بــه عنوان

ویژگی خاص این شهرســتان گردشــگر پذیر یاد
کرد و گفــت :در برخی اوقات خاص ســال مانند
تعطیالت و اعیاد ،ما گاهی روزانه شــاهد حضور
سه برابر کل جمعیت این شهرســتان ،در نقاط و
محور های گردشگری کالت بوده ایم درصورتی
کــه در بســیاری از اماکــن از حداقــل هــای الزم
بی بهره ایــم و حضــور مســافران و گردشــگران
در برخی مــوارد به دلیــل نبود زیرســاخت های
متناسبگردشگریباعثاذیت بازدیدکنندگان
و مــردم بومی مــی شــود .هرچند در ســال های
اخیر توجه نســبتا خوبی به حمایت از بوم گردی
شــده ولی با توجه بــه وســعت و پراکندگــی این
شهرســتان مرزی و کوهســتانی ناکافی اســت.

ناصری در بخش دیگری از صحبت هایش گفت:
از دوطــرح مصــوب منطقــه نمونــه گردشــگری
شهرستان که بیش از 10ســال از آن می گذرد،
جز حــرف هیچ ندیــده ایــم و ایجاد بازار ســنتی
حدفاصل کاخ خورشید تا مسجد جامع تاریخی
شــهر همچنان به صورت آرزو باقی مانده است.
وی افــزود :ثبت جهانــی دژ طبیعی و باســتانی
کالت نــادری کــه همــگان بــر اولویــت و زمینــه
پذیــرش جهانــی آن تاکیــد دارنــد و مــی توانــد
عــاوه بر تحولــی شــگرف در اقتصــاد منطقه بر
شرایط کلی صنعت گردشــگری استان نیز تاثیر
گذار باشــد ،با وجــود همــه مکاتبــات و پیگیری
هــا ،کال بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.

فرمانــدار کالت گفــت :اقداماتــی کــه بــرای به
ســازی آثــار و ابنیــه تاریخــی مقــرر بــود انجــام
شــود در حد بســیار اندک محقق شــده اســت.
این مقام عالی شهرســتان با بیان ایــن که مردم
مترصد اقدام عملی هستند ،افزود :در این حوزه
تا به امــروز ،نه خود دســتگاه هــای متولی قدمی
موثر و تاثیر گذار برداشــته اند که در خور شــأن و
شایستگی این شهرســتان کاری انجام شود و نه
زمینه حضور بخش خصوصی آن طوری که باید،
فراهم شده اســت .وی افزود :حکایت حمایت از
بخش خصوصی در ایــن جا ،حکایت بــازی مار و
پله است که بخش خصوصی با تالشهای فراوان
خودرابهباالتریننقطهمیرسانداماآنقدرموانع
و قوانین دست و پاگیر بر سر راهش قرار میگیرد
که تا چشــم باز مــی کند خــود را مجــدد در نقطه
شروع می بیند .فرماندار کالت با تاکید بر این که
نیاز اســت قوانین ،بومیســازی و تسهیل شوند،
گفت:انتظاراستمسئوالنعالوهبرلحاظکردن
شــرایط و ضوابط میراث فرهنگی ،شرایط بومی
هر منطقــه را نیز در نظر بگیرنــد و همان قوانینی
را که مثــ ً
ا در کویر یزد یــا خطه جنوب یا شــمال
اســتفاده میکنند ،صرفا در این جا به کار نبرند و
با توجه به واقعیات و نیاز شهرستان و لحاظ کردن
ســلیقه و ذائقه مردمانی که میــراث دار این خطه
هستند و در طول سال ها توانسته اند به درستی
از آن محافظت کنند ،از این امکان بهره ببرند.

مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی خبرداد:

برخورداری  35درصد ازکانون های فرهنگی هنری مساجد استان از کمک های حمایتی
علی نوری -مدیر کانون هــای فرهنگی هنری
مساجد خراسان رضوی گفت 35 :درصد از
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان از
کمک های حمایتی ایــن مجموعه برخوردار
شــده انــد .محمــد ابدالــی تکلــو در ســفر به
بردســکن ضمن دیدار بــا شــاکری فرماندار
ایــن شهرســتان گفــت :از بیــش از  26هزار
کانونی کــه در کشــور فعالیت دارنــد ،هزار و
 817کانون آن دراســتان اســت .وی با بیان
این که خراسان رضوی در حوزه های مختلف
در ردیــف اســتانهای اول تــا چهارم کشــور
قرار دارد ،تصریح کرد :با توجه به پراکندگی
اســتان دو ســوم کانون های فرهنگی هنری
مســاجد در مناطــق روســتایی فعــال اند که
متاســفانه برخی از آن ها از نداشتن اینترنت
یا پایین بودن ســرعت اینترنــت گالیه دارند.
وی به طــرح های فهمــا ،ایران قوی و ســایت
بچه هــای مســجد در کانــون هــای فرهنگی

هنری مساجد اشــاره کرد و گفت :برای ورود
و ثبت نام در فعالیتهای فرهنگی  48گانه ،
اعضای کانون ها باید اینترنت داشته باشند تا
بتوانند فعالیتهای خود را ثبت کنند .ابدالی
تکلو افزود :در گذشته اعتباراتی که به کانون
هــا اختصاص داده میشــد یکســان بود ولی
حاال تخصیص اعتبارات به کانون ها برمبنای
فعالیــت آن هــا در اجــرای طرحهــای فهما،
ایران قوی و سایت بچه های مسجد است .وی
اظهار کرد :برخی از کانون های روستایی در
کمتر از ســه ماه  100میلیون ریال بودجه را
جذب کانون خود کرده انــد و برخی از کانون
ها نیز هســتند که جذب اعتبارات آن ها صفر
بوده است .مدیر کانون های فرهنگی هنری
مســاجد خراســان رضوی گفــت :تجهیزات
و امکانــات در کانون ها براســاس مشــارکت
فرهنگی آن هــا در فعالیت هــای  48گانه در
ســایت بچه های مسجد اســت که باید تالش

خسارت به5واحد مسکونی روستای
فیض آباد بر اثر زلزله
گلستانی-فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان
فیروزه گفت :در پی وقوع زلزله 4.1ریشتری در روستای
فیض آباد بخش طاغنکوه ،پنج منزل دچار خســارت شده
اســت.دکتر حکیم پور افــزود :با توجه به این کــه در منازل
آســیب دیده امکان ســکونت وجود نداشــت ،خانوارهای
مذکور توسط هالل احمر به مکان امن برده شدند و اسکان
یافتند.وی گفت :طی روز سه شنبه ،چهار زلزله حد فاصل
همتآباد تا خوشــاب در حوالی روســتاهای شورگشــت و

کنند از اعتبارات بیشــتری برخوردار شوند.
وی با بیان این که یک ســوم مســاجد اســتان
کانون فرهنگی هنــری ندارند ،افزود :برنامه
داریم با توسعه کانون ها هر مسجد یک کانون
فرهنگی هنری داشــته باشــد و این آمادگی
را داریــم در مســاجدی کــه ائمــه جماعات و
هیئت امنا فضا و تجهیــزات الزم را در اختیار
دبیرخانه کانون هــای فرهنگی هنــری قرار
میدهند ،کانون فرهنگی هنری راه اندازی
کنیــم .مدیــر کانــون هــای فرهنگــی هنری
مســاجد اســتان ،تعداد اعضای کانون های
فرهنگی هنری را  105هــزار نفر اعالم کرد
و گفت :تخصیص هر گونه بودجه به کانون ها
منوط به فعالیت های فرهنگی آن ها در طرح
فهما ،ایــران قوی و ســایت بچه های مســجد
اســت .وی همچنین تصریح کرد :بــا اجرای
طرح های ایران قوی ،فهما و سایت بچه های
مســجد ،کانــون هــای فرهنگــی هنریتنها

طاغنکــوه جنوبــی رخ داده که بــزرگ ترین آن هــا  4.1در
مقیاس ریشتر بوده است.

دستگیری3متهم و کشف 13فقره
سرقت در کاشمر

مهدیان -فرمانده انتظامی کاشــمر از دستگیری  3متهم و
کشف  13فقره سرقت خبر داد .سرهنگ حسین احمدی
گفت :در پی وقــوع چند فقره ســرقت از مغازه هــا و اماکن
خصوصی شهرســتان از قبیل آهن آالت ،قطعات خودرو،
مواد غذایی و  ...ماموران دایره مبارزه با ســرقت کالنتری
 11بولوار جانبازان ،دستگیری سارق یا سارقان احتمالی

نهادی بود که در دوران کرونا تعطیل نشــد و
تمامی فعالیت های فرهنگــی آن ها از طریق
فضای مجــازی اجرا شــد .وی به ســه شــنبه
های تکریم اشــاره کــرد و گفت :اجــرای این
طــرح با هــدف تکریــم خانــواده هــای معظم
شــهدا و ایثارگران و خیران ،قهرمانان حوزه
ورزش و خانواده های موفق اســت .شــاکری
فرماندار بردســکن در دیــدار بــا ابدالی تکلو
مدیر کانــون هــای فرهنگی هنری مســاجد
استان ،در سخنانی به کارکردهای مساجد از
بدو پیروزی انقالب تاکنون اشاره کرد و گفت:
امروز مساجد در بحث ویروس منحوس کرونا
در قالب طرح مســجد سنگر ســامت و طرح
شهید قاسم سلیمانی به خوبی ورود کرده اند
و امروز شاهد آن هستیم که اجرای این طرح
در کاهش و کنترل این ویروس تاثیر بسزایی
داشته است و حقیقتا یکی از طرح های موفق
در این برهه است.

را در دستور کار خود قرار دادند.وی تصریح کرد :تیم های
دایره مبارزه با سرقت کالنتری 11موفق شدند متهمان را
شناسایی و در یک عملیات غافل گیرانه آنان را با هماهنگی
مقام قضایی دستگیر کنند.وی افزود :متهمان در بازجویی
های اولیه به  13فقره سرقت از مغازه ها و اماکن خصوصی
شهرستان کاشــمر اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده
مقدماتیبهمراجعقضاییمعرفیشدند.فرماندهانتظامی
کاشمر ازمردمخواستضمنتجهیزاماکنخصوصیخود
بهقفلهایمطمئنودوربینمداربستهدرصورتمشاهده
هرگونه مورد مشــکوک ،مراتب را از طریــق تلفن  110به
پلیس اطالع رسانی کنند  .

از میان خبرها
گوناگون

اظهارات رئیس شورای شهر
سرخس درباره دالیل تاخیر
معرفی شهردار

محمودی-رئیس شورای اســامی شهر سرخس علت
تاخیــر در معرفــی شــهردار را مصوبات جدیــد هیئت
وزیــران در انتخــاب مدیریت شــهری مطرح کــرد که
مراحلقانونیخودراطیمیکند.بهگزارشخراسان
رضوی ،حمید رضایی عظیمی با اشاره به تالش های
انجامشدهدرخصوصمعرفیدومینشهردارایندوره
شورای شــهر گفت :پس از استعفای شهردار قبلی که
مدت دو سال و  9ماه کلیددار شــهر بود ،شورای شهر
سرخس برنامهریزی الزم را برای معرفی وسیر مراحل
قانونی انتخاب شهردارجدید در دستور کار قرار داد.
وی افزود :شــورا در این دوره بر اساس وظایف قانونی
و این که خدمترســانی به مــردم توقف پذیر نیســت،
حمید دانشــی مقدم را که از نیروهای باتجربه ودارای
ســوابق پســت مدیریت مالی بود ،به عنوان سرپرست
معرفی کرد.عضو شورای پنجم شهر سرخس با تاکید
بر فرصتهای قانونی انتخاب شهردار افزود :بر اساس
اختیارات قانونی ،شــورای شهر ســه ماه فرصت دارد
شــهردار را از بین گزینه های موجود انتخاب و سپس
برای بررسی های قانونی ومراحل گزینشی به استان
معرفی کنــد که ایــن خــود موجب تاخیــر در ایــن امر
میشود.عظیمی با اشــاره به آیین نامه اجرایی جدید
هیئت وزیران درسال  97برای شــهرهای با جمعیت
بین  ۱۰تا  ۵۰هزار نفریاد آور شــد :بر اســاس این بند
قانونیکسیمیتواندبهعنوانشهردارمعرفیشودکه
چهار سال پست معاون یا مدیریت پایه را داشته باشد و
این خود،چالشبسیاریازشهرهایکشور در انتخاب
شهردار است.عظیمی در ادامه با تاکید بر فرصت های
قانونی انتخاب شــهردار که در دســتورالعمل ها آمده
است ،تصریح کرد :امیدواریم در  15روز آینده از سوی
استان،باهمهتاخیرات،شهردارسرخسمعرفیشود.

جوابیه شرکت گاز به یک خبر
و پاسخ خراسان
روابط عمومی شــرکت گاز خراســان رضوی پیرو
انتشار خبری با عنوان گازرســانی نشدن به چهار
روســتای فریمــان در روزنامه خراســان رضوی به
شــماره  4597در تاریــخ ســه شــنبه  16دی ماه
امســال توضیح داد« :براساس سرشــماری سال
 ،95تعــداد خانوارهــای مســتقر در روســتاهای
خارزار ،درخت بید ،کالته جبار و نیزار شهرســتان
فریمان به تفکیک کمتر از  20خانوار اعالم شده و با
توجه به مقررات جاری شرکت ملی گاز روستاهای
مذکور ،فاقد شرایط گازرسانی بوده است و تاکنون
در برنامه گازرسانی هم قرار نگرفته اند .در صورت
ابالغ دستورالعمل های جدید امکان گازرسانی به
روستاهای مدنظر حتما بررسی مجدد خواهد شد.
خراسان:براســاس اظهارات  جعفــری بخشــدار
قلندرآبــاد فریمان  روســتای نیزار  ۲۰خانــوار و ۷۰
نفرجمعیت دارد.

دبیر کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق
کاال و ارز:

حجم قاچاق طال در استان
اندک است

دبیر کمیســیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی گفت:
مقدارطالی قاچــاق در اســتان به میزانی نیســت
که تاثیــر معناداری بــر تولید زیورآالت طال داشــته
باشــد .فرزادفر در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :مبدأ
ورود طالی قاچاق ساخته شده به ایران کشورهای
ترکیه و امارات است که هم تولیدکنندگان قوی تر
و بیشتری در عرصه ســاخت زیورآالت طال دارند و
هم رفت و آمــد تجــار و بازرگانان از آن هــا به ایران
راحت است اما تشدید شــیوع ویروس کرونا و رکود
تولید در بازارهای جهانــی به ویژه ترکیه که مبتنی
بر اقتصاد گردشــگری اســت باعث شــده تولید در
بسیاری از کارگاههای طالســازی ترکیه به میزان
قابل توجهی کاهش یابد .وی گفت :از ســوی دیگر
به سبب شــیوع کرونا رفت و آمدها به ترکیه سخت
تر شــده و نظارت ها بر این بخش نیز در کشورهای
ایران و ترکیه بیشــتر شــده اســت .فرزادفر افزود:
از دیگر ســو هزینه و اجــرت طالســازی در خارج از
کشــور به میزان قابل توجهی تــا  ۵۰درصد ارزش
طال افزایش یافته است به این معنا که به ازای ارزش
هر گرم طالی ساخته شــده۵۰،درصد از آن بابت
اجرت کار دریافت میشود .

 50سبدغذاییبینمداحانآسیب
دیدهازکرونادربردسکنتوزیعشد
علی نــوری -به همــت کانون مداحان بردســکن و با
همکاری اداره تبلیغات اسالمی و جمعی از خیران
 50سبد غذایی بین مداحان آسیب دیده از کرونا
در بردسکن توزیع شد .ابراهیمیان مسئول کانون
مداحان بردســکن گفت :به مناسبت ایام شهادت
حضرت زهرا (س) و ســالگرد شهادت سردار حاج
قاسم سلیمانی این تعداد سبد غذایی شامل برنج
 ،روغن ،قند ،ماکارونی ،تن ماهی و حبوبات ،بین
مداحان آسیب دیده از کرونا توزیع شد .وی ارزش
هر سبد غذایی را  250هزار تومان اعالم کرد.

