اخبار
جامعه

مدیرعاملستاددیهاستان:

تعداد زندانیان زن جرایم غیرعمد
کمتر از 20نفر است

مراکز منتخب کرونا
همچنان فعال خواهد بود

مدیر توسعه شــبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :مراکز منتخب کرونا همچنان
فعال هستند و این مراکز با توجه به کاهش آمارهای
کرونایی تعطیل نشدهاند .به گزارش روابط عمومی
علوم پزشکی مشهد ،دکتر درخشــان ،اظهار کرد:
مراجعات روزانه به مراکز منتخب کرونا با آبی شدن
وضعیت اکثــر شــهرهای اســتان و کشــور از جمله
مشــهد به عدد  150تا  250نفر در هر روز رســیده
و خوشــبختانه موارد مثبت کووید هم کاهش قابل
توجهی داشته است .وی تصریح کرد :درست است
که فوتیهای کرونایی کشور تک رقمی و در استان
به صفر رسیده و در کنار آن مبتالها و بستریها نیز
کاهش قابل توجهی داشته ،اما این موارد به معنای
پایان بحران کرونا نیست و نباید تصور کنیم که این
بحران اتمام یافته اســت .وی با بیــان این که در این
روزها به علت جمعآوری گلها و گیاهان باید بیشتر
ی آلرژی و
از ماســک استفاده شــود تا شــاهد بیمار 
مشکالت تنفسی در کشاورزان نباشیم ،اظهار کرد:
به کشــاورزانی که در این روزها مشغول جمعآوری
محصوالت شــان هســتند توصیــه میکنیــم که در
زمانانجامکارحتم ًاازماسکاستفادهکنندتادچار
مشکالتتنفسی نشوند.
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استاد پیش کسوت پزشکی مشهد
درگذشت

دکتــر عبــاس شــیردل اســتاد پیــش کســوت گروه
بیماری های داخلی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
درگذشت .در پی درگذشت این استاد پیش کسوت
پزشــکی ،رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در
پیامی این موضوع را به جامعه پزشكی استان تسلیت
گفت .به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی مشهد،
در بخشی از پیام دکتر کیانی آمده است« :عروج دکتر
عباس شــیردل که ســالهای متمادی عمــر خود را
در تعلیم و پرورش دانشــجویان ،استادان و همچنین
درمان بیماران این مرز و بوم ســپری کرد و با عشــق و
اخالص ،خدمات ارزشــمندی را در حوزه پزشکی به
میهناسالمیارائهکرد،ضایعهایجبرانناپذیربرای
جامعه پزشکی و دانشگاهی اســت و همه ما را متاثر و
اندوهگین کرد».

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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تمــدن – تفریحــی /ایــن یــک
گام رو بــه جلــو اســت؛ برعکــس
ترکیــه کــه غیرمســئوالنه زیــر بــار
مســئولیت ریزگردهــای شــدیدی
کــه بخــش هــای زیــادی از مناطــق
کشــورمان و کشورهای همســایه از
جمله عــراق را تحت تاثیر قــرار داده
 ،نرفتــه ،طــرف ترکمنســتانی اما با
پذیــرش مســئولیت ریزگردهــای
خارجی اســتان کــه از صحــرای قره
قوم نشــئت می گیرد ،برای مذاکره
بــه منظور حــل ایــن معضل زیســت
محیطی اعالم آمادگی کرده است.
•ماجرای قره قوم چیست؟

بــه گــزارش «خراســان رضــوی»،
ریزگردهای قره قوم سال هاست که
بالی جان آســمان خراسان رضوی
و به ویژه شــهرهایی از جمله مشــهد
و ســرخس شــده اســت؛ بالیــی که
هرازگاهی هم آســمان شــهر را تیره
و تار می کند و هم ریه شــهروندان را
دچار مشــکل! «قره قوم» کــه معنی
آن به فارسی «شن ســیاه» می شود،
نام بیابانــی در منطقه آســیای میانه
اســت که بــا توجه بــه وســعت ۳۵۰
هــزار کیلومتــر مربعی خــود یکی از
بزرگ تریــن کویرهای شــنی جهان
به شــمار می رود و حدود  70درصد
از مســاحت کشــور ترکمنســتان را
نیز بــه خود اختصــاص داده اســت.
براســاس اعــام کارشناســان
محیــط زیســتی ،بیشــتر آثــار زیــان
بار صحــرای قره قــوم ترکمنســتان
متوجه استان های خراسان رضوی،
شمالی و گلستان است و پیش از این
بارهــا ورود گرد و غبار ایــن منطقه از
ســوی کارشناســان محیط زیســت
گزارش شده اســت که آخرین نمونه
های آن بــروز آلودگی شــدید هوای
مشهد و دیگر شــهرهای استان طی
امسال و ســال های گذشــته است.
این بیابان که نواحی غربی ،مرکزی
و شمالی کشور ترکمنستان را در بر
می گیرد از دریاچه آرال در شمال تا
کوهستان های کپه داغ در جنوب و
از رودخانه آمودریا در شمال شرق تا
دریای خزر در غرب گســترش دارد.
موضــوع تاثیــر ریزگردهــای کانون
گرد وغبار قــره قوم ترکمنســتان در
آســمان اســتان هــای ایران بــه ویژه

پذیرشترکمنستان
بابتقصور«قرهقوم»

ترکمنستانرسمامسئولیتریزگردهایخارجیاستانراپذیرفت
وبرایمذاکرهاعالمآمادگیکرد

خراســان رضــوی و مشــهد ،ســال
هاست که نگرانی هایی جدی ایجاد
کرده است .دولت ترکمنستان برای
بهبود وضعیت جغرافیایی سرزمین
خــود و جلوگیــری از گســترش این
بیابــان در ســال  ۱۳۳۵کانالــی به
نام کانــال قرهقــوم را در ایــن بیابان
ایجادکرد.اینکانالبهطول۱۳۴۰
کیلومتــر و عــرض  ۱۲۰متــر مقدار
عظیمی آب از آمودریا در مرز شرقی
ترکمنســتان بــه دریای خــزر در مرز
غربی آن منتقل کرده و با این کار قرار
بر کنترل پیشــروی بیابان داشته که
البته در کنار این وظیفه خود ،تحولی
نیز در حوزه اقتصادی ترکمنســتان
ایجاد کرده است ،به طوری که برخی
کارشناســان ایــن کانــال را ســتون
فقرات اقتصاد کشاورزی این کشور
مــی داننــد .هــر چنــد ایجــاد کانال

بزرگ آب در این بیابان توسط دولت
ترکمنستان از ســال های بسیار دور
برای مقابله با بلند شــدن ریزگردها
انجام شــد ولی این اقدام آن طور که
باید و شاید نتوانسته است در مقابله
با ریزگردهای این بیابان و همچنین
براستانهایشمالیوشمالشرقی
کشــور ما تاثیر بگــذارد .امــروز بلند
شدن گرد و غبار از این منطقه و ورود
آن به آســمان اســتانهای شــمال و
شمال شرق کشور از جمله خراسان
رضویکهدرهمسایگیترکمنستان
قــرار دارد ،تهدیدی بزرگ به شــمار
میرود چرا که این پروژه کارایی قابل
قبولی برای جلوگیری از انتقال این
گرد و غبارها نداشته است.
•پذیرشمسئولیت،آمادهمذاکره

حاال به هرحال طرف ترکمنستانی

مســئولیت ایــن ریزگردهــای
دردسرســاز را کــه از قــره قــوم بــه
ســمت کشــورمان می آید پذیرفته
و آن طــور که ســید احســان قاضی
زاده هاشــمی عضــو مجمــع
نماینــدگان اســتان در مجلــس
اعالم کــرده ،آمــاده مذاکــره برای
حل این مشکل اســت .قاضی زاده
در گفت و گو با «خراســان رضوی»
دربــاره پیگیــری منشــاء خارجــی
كانون هــای ریزگردها کــه مناطق
مختلف اســتان را تحت تاثیــر قرار
داده اســت ،می گوید :بــا پیگیری
هایی كــه وزارت خارجه و ســفارت
كشــور مــا در تركمنســتان داشــته
است ،تركمن ها پذیرفته اند و رسما
اعالم كردند كه منبع ریزگردهای
شــمال شــرق كشــور مــا هســتند،
بــا وجــود ایــن كــه وزارت خارجــه

تركیه بیانیه داد که هیــچ ربطی به
ریزگردهای دجله و فــرات ندارد و
ایــن ریزگردها را مربوط به شــمال
آفریقا و صحــرای عربســتان اعالم
کــرد ،وزارت خارجه تركمنســتان
اما در یادداشتی رسمی مسئولیت
ریزگردها در ماری (مرو) و در حوزه
های بخش خــودش را در صحرای
قــره قــوم پذیرفتــه اســت .وی می
افزایــد :ترکمنســتان اعــام کرده
آماده مذاکرات دوجانبه برای حل
مسئله ریزگردهاست.
پیــش از ایــن ســخنگوی وزارت امور
خارجــه کشــورمان نیــز در پاســخ به
پیگیری های اختصاصی «خراســان
رضــوی» وعــده داده بود که در ســفر
رئیس جمهور ترکمنســتان به ایران
موضوع زیست محیطی میان تهران
و عشــق آباد از جمله بحث گرد و غبار
قره قــوم را به صورت جــدی پیگیری
کند .خطیب زاده در آخرین روزهای
اسفند پارســال در پاســخ به سوال ما
دربارهاقداماتدیپلماسیمنطقهای
برای کنترل و مقابله بــا ریزگردهای
قره قوم ،در خصــوص آخرین رایزنی
با کشور ترکمنســتان درباره آلودگی
هوای مشهد ناشــی از گرد و غبار قره
قوم اعالم کــرده بود کــه «در مالقات
هایی که میان دو طرف در عشق آباد
وتهران انجامشدهیکیازموضوعاتی
که همواره در دســتور کار قرار گرفته
بحــث هــای زیســت محیطــی بــوده
اســت .در ســفر آینده رئیس جمهور
ترکمنستان به ایران همین همکاری
هــای مــرزی و محیط زیســت یکی از
موضوعات اصلی است که در دستور
کار است .در مالقات هایی هم که در
سفر اخیر هیئت رسمی ترکمنستان
به ایران انجام شد یکی از موضوعات
همینمسئلهبودهاست،ماازآنمطلع
هســتیم و پیگیری می کنیم .محیط
زیستیکیازموضوعاتبسیارجدی
ومهمدرروابطماباترکمنستاناست،
فکرمیکنممفاهمهخوبیهمبرقرار
شدهوطرفترکمنستانیهماهمیت
این همکاری های زیست محیطی را
میداند.انشاءا...پیگیریمیکنیم
کهسندهمکاریهایزیستمحیطی
ایران و ترکمنســتان یکی از مواردی
باشد که در عمل میان دو کشور ایران
وترکمنستانحلشود».

درنشستخبریبهمناسبتروزملیاهدایعضومطرحشد

نمایش حماسهسازی فردوسی
در تئاتر «ماردوش»

کارگــردان تئاتــر «مــاردوش» از اجــرای ایــن تئاتر با
موضوع داستان ضحاک و کاوه آهنگر در شاهنامه به
مدت 10شبدرآرامگاهفردوسیخبرداد.بهگزارش
روابط عمومی شهرداری مشهد ،جهانپا اظهار کرد:
امروزه بازنویسی افسانهها و متون کهن و تلفیق آن با
ابزارهنرازجملهتئاتروفیلمازجایگاهویژهایدرحوزه
فعالیتهای ادبی و هنری برای کودکان و نوجوانان
در جهان برخوردار اســت ،در این میان ایران یکی از
کشــورهایی اســت که از پیشینه بســیار غنی و منابع
منحصر به فرد در ادبیات کهن برخوردار است و یکی
از غنیترین این منابع شــاهنامه فردوسی است .وی
افزود :با توجه به ذائقه و ســلیقه کودکان و نوجوانان
امروزوهمچنینزیبایی،تنوع،روححماسیوبسیاری
از ویژگیهای دیگر داســتانهای شــاهنامه ،این اثر
میتواند منبع بسیار خوبی برای اقتباس و بازآفرینی
و تولید آثار هنری باشد.
تئاتــر مــاردوش تا ســه خــرداد هر شــب ســاعت ۲۰
در آرامــگاه حکیــم ابوالقاســم فردوســی میزبــان
عالقه مندان به ادبیات پارسی است.

اجتماعی-فرهنگی

گوناگون

عکس تزیینی است

ترســول /در روزهای اخیر رئیس ستاد دیه کشور
اعالم کرد که آمــار زندانیــان زن که بــه دلیل چک
برگشــتی به زندان افتــاده اند ،بیــش از  60درصد
کاهش یافته است ،مدیرعامل ســتاد دیه خراسان
رضوی نیز درباره شــرایط زندانیان زن در استان به
«خراسان رضوی» گفت :اکنون شــمار زنانی که به
دلیل جرایم غیرعمد در زندانهای خراسان رضوی
به ســر میبرنــد ،از  20نفر هم کمتر اســت و تالش
ما این است که در ســریعترین زمان ممکن با کمک
خیران زمینه آزادســازی این بانــوان را فراهم کنیم
که با توجه به استقبال خیران ،در این زمینه مشکلی
نداریــم .جواد غفاریان طوســی در خصوص شــمار
زندانیان جرایم غیرعمد در اســتان افــزود :اکنون
 550زندانی جرایــم غیرعمد در اســتان داریم که
 531نفر از این تعداد مرد هستند و تعداد زندانیان
جرایمغیرعمدزندانمرکزیمشهد 354نفراست.
خوشــبختانه با مشــارکت خوب مردم هماستانی و
نیز گذشت شاکیان پروندهها ،تعداد زندانیان آزاد
شده هر ســال رو به افزایش اســت .وی افزود :اما با
توجه به مشــکالت اقتصــادی که در جامعــه وجود
دارد ،متاســفانه تعداد بدهکاران مالی که به زندان
افتادهانــد کاهش نیافته اســت .وی تصریح کرد :با
توجهبهاینکهمبالغبدهیزندانیانکام ً
الانعکاسی
از تورم و مشکالت اقتصادی در جامعه است ،میزان
مبالغ بدهیها ساالنه رو به افزایش است و در حال
حاضر تالش کردیم مشموالن جرایم غیرعمد باالی
دوماهحبسبامبلغبدهکاریزیر 50میلیونتومان
در زندانهای استان نداشته باشیم.
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ا ز میان خبر ها

محمد حسام مسلمی /طی روزهای اخیر
ویدئوی اظهــارات تــکان دهنــده «فروش
قلب» توســط یــک فــرد در فضــای مجازی
بازتاب گســترده ای داشــت ،آگهــی که به
صورت ویدئــو در فضای مجازی دســت به
دســت شــد و در آن مردی پشــت تلفــن ،به
تماسگیرنــده میگوید حاضر اســت تمام
اعضای بدنــش را در مقابل پول بفروشــد.
قیمت مشــخص نیســت ،بــه انــدازهای که
بشود هزینه زندگی هفت نفر را تامین کرد،
آلونکی برای خود فراهم کند و سرمایه ای
داشته باشد .این وسط برخی از رسانه های
معاند خارج از کشور نیز از انتشار این ویدئو
بهــره بــرداری های سیاســی کردنــد .این
که یک فرد زنده فــروش قلب خود را آگهی
کند نه تنها آزار دهنده اســت بلکه به لحاظ
علمی و پزشــکی هــم امکان پذیر نیســت و
پــای دالالن و کالهبــرداران را پیــش مــی
کشد که حتی حاضرند سالمتی انسان ها
را به حــراج بگذارنــد ،موضوعــی که دکتر
خالقی مســئول واحد فراهم آوری اعضای
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آن
واکنش نشان داد و گفت :فروش یا اهدای
قلب توسط فرد زنده اقدامی به دور از عقل
و منطق و علم پزشکی است.
•فروش قلب امکان پذیر نیست

به گزارش «خراســان رضوی» ،روز گذشته
نشســتی خبــری بــه مناســبت روز ملــی
اهدای عضو برگزار شد و در آن یک حاشیه
پزشــکی در روزهــای اخیر مــورد کنکاش
قرار گرفــت .دکتر محســن علــی اکبریان
رئیس بیمارســتان پیوند اعضای منتصریه
مشهد در این نشســت موضوع فروش قلب

پاسخبهقلبفروشی

افرادی که دچار مرگ مغزی شــده باشــند
صورت مــی گیرد ،همچنیــن  100درصد
پیوند کبد از طریق افراد دچار مرگ مغزی
انجام می شود.
•یک آمار تلخ!

را که توســط برخی رســانه ها منتشر شده
بود نوعی ســیاه نمایــی بیان کــرد و گفت:
شــاید برخی افراد به دلیل مشکالت مالی
بخواهند اعضای بدن خود را بفروشــند اما
درباره فروش قلب این موضوع اصال امکان
پذیر نیست و با هیچ عقل و منطقی جور در
نمی آید و در اخالق پزشــکی نیز جایگاهی
ندارد ،ضمن این که دالل فروش با اهدای
اعضا در بیمارســتان نداریم و اهدای عضو
فقط از طریق انجمن که مورد تایید وزارت
بهداشت است صورت می گیرد .وی تصریح
کرد :پیونــد قلــب تنهــا از فردی کــه دچار
مرگ مغزی شــده صورت می گیرد ،آن هم
با رضایــت خانــواده و تایید در کمیســیون
پزشــکی ،اگــر مــوردی مطــرح شــده هیچ
ارتباطــی بــه مــوارد مرگ مغــزی نــدارد و
نباید تحت تاثیر سیاه نمایی دشمنان قرار
بگیریــم ،بهطور مثال مبحثــی در خصوص

فروش قلب مطرح شد که عق ً
ال امکان پذیر
نیســت ،زیرا عضــو حیاتــی بــوده و موجب
فوت فرد میشود ،شاید این مورد در برخی
اعضا همچون کلیه هم مطرح شــده باشد،
اما باز هم نباید تحت تاثیر اخبار نادرســت
فضای مجازی قرار بگیریم .وی در ادامه به
وضعیت اهدای عضو در اســتان اشاره کرد
و گفــت :وضعیت اهــدای عضو در اســتان
نســبت به گذشته بهتر شــده اما با وضعیت
مطلبوب فاصله داریم .وی با اشــاره به این
که در ایام بحران کرونا خدماترســانیها
متناسب با دستورالعملها بود ،اظهار کرد:
گرچه تعداد عملهای پیوند کبد در ســال
 1399به زیر  40مورد رســید ،اما در سال
 1400این عدد به بیش از  90مورد رسید
و به ثبت باالترین آمار ســاالنه با وجود قرار
داشتن در شرایط بحرانی کرونا منجر شد.
وی افزود 90 :درصد پیونــد کلیه از طریق

دکتــر خالقی مســئول واحد فراهــم آوری
اعضای پیونــدی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد نیز در این نشســت گفت :از ســال
 80تــا  1400از هزار و  192مــورد مرگ
مغزی  5هزار و  100عضو اهدا شده است.
وی در ادامــه از یک آمار تلخ گفــت و اظهار
کرد :هر سال  200تا  300نفر در فهرست
پیوند کلیه و بین  40تا  50نفر در فهرست
پیوند کبد در استان فوت می کنند ،با توجه
به این کــه پیوندها بــا مرگ مغــزی ارتباط
دارد 70 ،درصــد خانــواده هــای اســتان
رضایــت مــی دهند کــه اعضای فــرد فوت
شــده مرگ مغزی را اهدا کنند ،ضمن این
که تا به حال مــوردی نبوده که فــرد کارت
اهدای عضو داشــته باشــد ولــی اعضایش
اهدا نشــود .خالقــی افــزود :از اول ســال
تاکنون  27مرگ مغزی در استان داشتیم
که اعضای قابل اهدای آن ها به  114نفر
زندگی دوباره بخشیده است .حسین غنچه
مدیر بیمارستان منتصریه مشهد نیز در این
نشست به نقش رسانه در اهدای عضو اشاره
کرد و گفت :اگــر موضوع اهــدای عضو در
جامعه توسط رسانه ها به خوبی تبیین شود
بسیاری از بیماران نجات پیدا می کنند ،با
توجه بــه این که هزینه های پیوند باالســت
تمامی هزینه ها برای شخص گیرنده عضو
به صورت رایگان است  ،در این میان خیران
خیلی به کمک بیماران پیوندی می آیند.

تشدید نظارت ها
بر تعرفه های پزشکی
جانشینمعاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهد
از تشدید نظارت ها بر تعرفه های موسسات پزشکی
و مطب ها طی امســال خبــر داد .به گــزارش روابط
عمومی علوم پزشکی مشهد ،دکتر ایوب توکلیان در
خصوصنظارتمعاونتدرمانبرتعرفههایپزشکی
از جمله وجود دستگاه های کارت خوان در مطب ها
اظهار کرد :نظارت بر حسن اجرای مقررات از جمله
وجود دســتگاه کارت خوان در مطب ها و موسسات
پزشکی یکی از اولویت های معاونت درمان است که
به صورت مستمر و جدی انجام می شود .وی تصریح
کرد :بر اســاس اطالعات دریافتی ،همه موسســات
پزشکی مجهز به دســتگاه کارت خوان هستند و در
خصوص مطب ها ،به ندرت دیده می شود که برخی
یا دســتگاه کارت خوان ندارند یا این دســتگاه به نام
شخصی غیر از پزشک است که تخلف محسوب می
شود .جانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشهددرپاسخبهنحوهبرخوردبامتخلفانتعرفهای
نیز گفت :در صورت مشــاهده و احراز تخلف توسط
کارشناســان نظارت ،تذکر ارائــه و در صــورت عدم
اصالح از پزشــک خاطــی تعهدنامه کتبــی دریافت
میشود.

پیشبینیبارشباراندرمشهد
کارشــناس مرکز پیشبینی هواشناســی خراسان
رضویگفت:روزپنجشنبهدربخشهاییازمشهدو
ازجملهییالقاتاینشهر،مناطقشمالغربودامنه
های بینالود هوا بارانی همراه با رعد و برق و احتمال
بارشتگرگپیشبینیمیشود.آیدافاروقیدرگفت
و گو با «خراســان رضوی» اظهار کرد :این وضعیت تا
روز جمعه ادامه دارد بر همین اساس و با توجه به این
موضوع ،احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن
مســیرها دور از انتظار نیســت .وی ادامه داد :در روز
جمعه،بهطورموقتجوپایداریشکلمیگیردولی
ازروزشنبهعصرشاهدرگباربارانورعدوبرقبهویژه
درشمالغرباستانخواهیمبود.

«سوگسهراب» درپارکملتمشهد
رئیس اداره هنری ســازمان اجتماعــی و فرهنگی
شهرداری مشهد گفت :مجسمه «سوگ سهراب»
اثر اســتاد هاشــم شــفیع به ارتفاع ســه و نیــم متر
و از جنــس برنز بــوده که به مناســبت دهــه ادب و
حماســه و روز نکوداشت فردوســی در پارک ملت
مشهد نصب شده است .به گزارش روابط عمومی
شهرداری مشهد ،بهزاد چوپانکاره در آیین رونمایی
از یادمــان دایــم رســتم و ســهراب اظهار کــرد :بر
اساس مصوبات ،بزرگداشــت فردوسی یعنی ۲۵
اردیبهشــت تا ســه خرداد ماه به عنوان دهه ادب و
حماسه نامگذاری شده اســت .وی افزود :یکی از
فعالیتهای ما در این دوره ،آمادهسازی المان دایم
سوگ سهراب است که توسط استاد شفیع طراحی
و اجرا شده اســت .وی افزود :این یادمان با هزینه
ســاخت  350میلیــون تومــان روبــهروی مجتمع
فرهنگی امام رضا(ع) نصب شده است.

وقف 12ساعت آب کشاورزی
برایامورعامالمنفعه
علی نــوری /عضــو شــورای اســامی روســتای
ماراندیز و شورای بخش انابد گفت :مرحوم فاطمه
ســاالری مقدم اهل روســتای ماراندیز  12ساعت
آب کشاورزی را وقف امور عام المنفعه روستا کرد
کــه ارزش آن بیــش از  800میلیون تومان اســت.
مجتبی ســاالرپور افزود :چــون مرحــوم فرزندی
نداشته پسر برادرش را به عنوان مسئول این وقف
قــرار داده که درآمــد آن را در روســتا هزینــه کند.
شایان ذکر اســت پدر این مرحوم ،حاج تاج محمد
ســاالری مقدم نیز از خیران این روســتا بــوده و در
زمان حیات خود دو شبانه روز آب کشاورزی را وقف
برپایی مراسم عزاداری سید الشهدا(ع) کرده و در
ساخت مدرسه  22بهمن روســتا نیز کمک شایان
ذکری کرده اســت .مرحوم فاطمه ســاالری مقدم
در 17اردیبهشت  ،1401در  75سالگی دعوت
حق را لبیک گفت و در روســتای ماراندیز به خاک
سپرده شد.

کمک۳میلیاردینیکوکارسبزواری
برایساختپایگاهامدادجادهای
کالته /رئیس جمعیت هالل احمر ســبزوار گفت:
نیکوکار ســبزواری ۳۰میلیارد ریال برای ســاخت
یک پایــگاه امداد و نجــات جادهای در مســیر جاده
سبزوار -نیشــابور کمک کرد .به گزارش خراسان
رضوی ،محمد علــی جبــاری افزود :بــا کمک این
خیر نیکوکار عملیات احــداث پایگاه امداد و نجات
جاده ای در مسیر سبزوار -نیشابور از سال گذشته
آغاز شده که در مراحل پایانی قرار دارد .وی اظهار
کرد :جــاده ســبزوار  -نیشــابور با وجود ســنگینی
ترافیک محروم از پایگاه های امداد و نجات جاده ای
بود که با کمک این خیر نیکوکار یک پایگاه امداد در
مساحت  ۲۲۰مترمربع احداث شده است.

