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اجرای برنامه آبروی محله افتخار
کوچه در روستای زیرک آباد

قفلترکمنستانبرباجگیران

شور خدمت به زائران پیاده امام رضا(ع) در مشهد

همزمان با دهه آخر ماه صفر

فرش خدمت
مشهدیها زیر پای
عاشقان امام رئوف
مشهدالرضا همزمان با نزدیک شدن بهروزهای
پایانی ماه صفر و سالروز شــهادت امام رضا (ع)
آماده پذیرایــی از عاشــقان و زائران امــام رئوف
شدهاست؛بههمینمنظور،مسئوالندرنشست
«ســتاد خبری دهه آخر صفر» گزارشی از بسیج
همه ظرفیتهای استان برای خدمترسانی به
زائران ارائه دادند .به گزارش خراسان رضوی،
نشســت «ســتاد خبری دهه آخر صفر» با حضور
حجتاالسالمگنابادینژاد،معاونهماهنگیو
مدیریتامورزائراناستانداریوجانشینرئیس
ستاد ،علی نجفی معاون شهردار مشهد و یوسف
بیدخــوری ،معاون ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشگری اســتان ،در اداره کل روابط عمومی
استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
گنابادینــژاد با اشــاره به شــرایط کرونــا در دو
ســال اخیر و همزمانی اوج تابســتان با این ایام
و عالقهمندی زائران ایرانی و خارجی جامانده
از ســفر اربعین برای حضور در مشهد و شرکت
در مراســم شــهادت امام هشــتم (ع) گفــت :با
توجه به اینکه در دهه آخر صفر سال  98بیش
از پنج میلیون نفر زائر به مشــهد سفرکردهاند،
پیشبینی میشــود امســال بین شش تا هشت
میلیون زائر برای دهه آخر صفر داشــته باشیم.
وی افزود :ســه محور برای میزبانی از زائران در
نظر گرفتهشــده اســت ،محور اول بســیج همه
ظرفیتهای موجود در استان ازجمله افزایش
ظرفیــت اســکان بــه تعــداد  600هــزار نفر در
شب ،محور دوم استفاده از امکانات ملی مانند
تأمین امکانات و تجهیزات الزم در اســکانها با
توجه دولت و محور سوم ،میزبانی مردم و پویش

مردمی «هممحلهای امام رضا (ع)» است؛ در این
حرکت مــردم در خانههای خودشــان از زائران
امام رئوف پذیرایی می کنند.
•خدمترسانی  1000اتوبوس

معاون امور زائران استانداری و جانشین رئیس
ستاد درباره تمهیدات فراهمشده برای برگشت
زائران اظهــار کرد :بــا هماهنگیهــای صورت
گرفته هر زائــری باید بلیت برگشــت خــود را از
همان شرکتی بگیرد که بلیت رفت را تهیهکرده
اســت و برای این موضوع اســتانها بایــد فعال
باشند .حدود  1000دســتگاه اتوبوس توسط
شــهرداری مشــهد و شــهرداری تهــران بــرای
حملونقل شهرهای نزدیک اختصاص یافته تا
اتوبوسهای برونشــهری برای مقاصــد دورتر
استفادهشود.دو،سهرامقطارنیزبرایبازگشت
زائران به شــهرهای نزدیک در نظر گرفتهشــده
است 1500 .دســتگاه اتوبوس هم باید توسط
وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها تأمین
شــود و در اختیار اســتان قــرار گیــرد .گنابادی
نژاد با اشــاره به حضور وزیر بهداشــت در مشهد
و ابــراز امیدواری از کاهش نیازهای اورژانســی
در ســفرها گفــت :ارتقــای ظرفیــت اورژانس و
آمبوالنس جادهای و تجهیز اورژانس مشــهد به
موتورهایاورژانسازتمهیداتحوزهبهداشتو
درمان است .وی درباره هزینه اسکان در هتلها
و هتلآپارتمانهــا و  ...نیز گفــت :هیچ افزایش
قیمتی در هیچ قالبی ازجمله نرخ شــناور وجود
نــدارد .گنابادی نــژاد درنهایت به تهیــه ویدئو و
پوستربرایاطالعرسانینرخهایانواعخدمات

هر سال به همین روزها که می رسیم با این که رنگ پرچم گنبد حرم علی بن موسی الرضا
مشکی است؛ اما رنگ دل عاشقان این حریم در مشــهد و دیگر شهرها روشن و سپید است.
ایام دهه پایانی ماه صفر را میگویم که در مشــهد به چهل و هشــتم معروف است و آن ها که
دلشان میخواهد خدمتی به زائر حریم عشق کنند ،دست به کار میشوند؛ از مردم کوچه و
بازار بگیرید که خانه و پول و هرچه امکانات دارند ،به پای زائر میریزند تا گروههای مردمی و
فرهنگیومسئوالناینشهرکهتالشمیکنندتاجخدمترادرزندگیشانبرسربگذارند.
راه اندازی پویشهایی مثل «هر خانه یک زائرسرا»« ،همه خادمالرضاییم»« ،رسم میزبانی» و
«میزبانیشایسته»براینمایشهرچهبهترزیباییهایگرموصمیمانهمردمراهاندازیشده
است .محمد جنگجو ،پیرمردی حدودا60ساله است که در یکی از ایستگاههای استقبال از
زائر سالهاست خدمت میکند و میگوید :من به عشق امام رضا(ع) و خدمت به زائرانش این
جاهستمونفسوامیدمنبهزندگی،بههمینایاموابستهاست.اگراهلمشهدهمهستید،
سری به این ایستگاههای استقبال از زائر بزنید تا با دنیایی از انسان شناسی ،رفتارشناسی و
جامعه شناسیهای مختلف که در هیچ کتابی پیدا نمیشود ،مواجه شوید.

(ع)

عکس :آرشیو خراسان

علی نوری /در اولین برنامه آبروی محله افتخار کوچه
گرامــی داشــت هفته دفــاع مقــدس یاد شــهیدان
جمشید و حسین محمد نژاد در روستای زیرک آباد
گرامی داشته شــد .در این برنامه که به همت حوزه
مقاومت بسیج مالک اشتر شهرآباد و پایگاه مقاومت
بسیج صاحب الزمان روستای زیرک آباد و با حضور
خانواده هــای معظــم شــهدا ،معاونــت فرمانداری
نماینده ولی فقیه در سپاه ،رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،جمعی از روسای ادارات و پیش کسوتان
و ایثارگران برگزار شد  ،ســرهنگ علیرضا جنیدی
فرمانده ســپاه بردسکن در ســخنانی ضمن گرامی
داشــت هفتــه دفــاع مقــدس گفــت :خانوادههای
شهدا ،پرچمداران دفاع از ارزشهای اسالم و اسوه و
الگویی برای جامعه اسالمی هستند.وی از شهیدان
واالمقام به عنوان نماد اســتقامت ،پایداری و اقتدار
ملت و ایران اسالمی نام برد و گفت :دشمنان حتی
از نام و یاد آنهــا هراس دارند و تــاش میکنند یاد
و نام شــهیدان را از فرهنگ این مــردم حذف کنند.
وی تاکیــد کرد :نوجوانــان و جوانان باید بــا توجه به
این شرایط هوشــیار و آگاه باشــند و با درک درست
شرایط بتوانند با بهرهگیری از سیره شهدا راه روشن
آنهــا را دنبال کننــد و زمینهســاز ظهور امــام زمان
(عج) باشــند.وی در ادامه با بیان این کــه برای نگه
داشتن شــور حســینی در حقیقت باید همان کاری
را که امام ســجاد و حضرت زینب ســاما ...علیهما
انجام دادند ،عملی کنیم ،افزود :شــهدای کربال در
روز عاشــورا به وظیفه خود عمل کردند و ادامه راه و
رساندن پیام شهدا و ترویج فرهنگ آن ها استقامت
می خواهد و از همان مسیری باید وارد شد که دشمن
میخواهد به آن مسیر ضربه بزند.وی با اشاره به این
که اطالعات زندگی شهدا برای نســل جوان بسیار
ارزشمند و مفید خواهد بود ،اظهار کرد :نسل جدید
و جوان با شرایط انقالب و جنگ آشــنا نیستند ولی
میتوان با اســتفاده از این ظرفیــت خاطرهگوییها
این تجربه را به این نســل منتقل کرد .فرمانده سپاه
بردسکن گفت :شهدا همانند ســتارگان راه را به ما
نشان میدهند.
وی با بیان این که روستای زیرک آباد با تقدیم 16
شهید بیشترین شهید و جامعه ایثارگری را در بین
روستاهای شهرستان بردسکن به خود اختصاص
داده است ،گفت :شهید جمشید محمد نژاد اولین
شهید روستای زیرک آباد است.
شهید جمشید محمد نژاد متولد  1366است که
در  8دی سال  1360در منطقه بستان به درجه
رفیع شهادت نائل آمد .شهید حسین محمد نژاد
متولد دوم شهریور سال  43است و در  25اسفند
ســال  66در ماووت عراق براثر اصابت ترکش به
درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پــیــوســت

اسکانوحملونقلدرونشهریمانندتاکسیها
و همچنین اســتفاده از اپلیکیشن های مختلف
برای دسترســی راحت مســافران به مکانهای
اسکان اشاره کرد.
•خدمت  6200پاکبان

نجفی با اشاره بهضرورت ارائه خدمات شهری و
محیط زیستی به زائران گفت :در بخش اول که
مربوط به خدمات رفتوروب و جمعآوری زباله
است 6200 ،پاکبان در مشهد فعالیت دارند و
بیش از  5000نفر نیز بهعنوان باغبان مشغول
کار هســتند .وی افــزود :در مناســبتها و ایــام
شهادت  30درصد از نیروهای پاکبان در حالت
آمادهباش بودنــد و با توجه بــه پیشبینیهایی
که برای ایام پیش رو در نظر گرفتهشــده است،
 100درصد این عزیزان در آمادهباش هســتند
و عالوه بــر آن از ظرفیــت نیروهــای باغبان نیز
اســتفاده خواهد شــد .درخصــوص جمعآوری
زباله هم شرکتها و هم ماشینآالت نهتنها در
منطقه ثامن و اطراف حرم مطهــر بلکه در دیگر
مناطق فعال هســتند .معاون شــهردار درباره
ســرویسهای بهداشــتی موردنیاز اظهار کرد:
شهرداری  4135ســرویس بهداشتی در شهر
دارد؛ غیــر از  1700چشــمهای کــه در حــرم و
اطراف آن اســت .همچنیــن مســاجد و ادارات
در ایــن ایام بــرای اســتفاده زائران از ســرویس
بهداشــتی بــاز هســتند و خدمــات بهداشــتی
آن به عده شــهرداری اســت ،عالوه بــر آن چند
کالنشهر ازجمله شیراز اعالم آمادگی کردهاند
که امکاناتشان را در این زمینه در اختیار ما قرار

دهند و سرجمع تعداد سرویسهای بهداشتی
به  5000میرسد و بازهم ما تنها  30درصد از
نیاز زائران را میتوانیم تأمین کنیم و الزم است
مردم کمک کنند.
نجفی در ادامه بابیان این که مخزنهایی برای
تأمین آب شــرب تهیــه شــده و  319آبخوری و
آبســردکن در اطــراف حــرم و هســته مرکزی
شــهر تعبیهشــده اســت ،افــزود :همچنین 30
سینک دیگر که هرکدام  5تا  10شیر برداشت
آب آشامیدنی سالم دارند ،نصب شده است .به
گفته وی 17 ،غرفه مواد غذایی نیز برای تأمین
مواد غذایی در اطراف حرم در نظر گرفتهشده،
همچنیــن در حوزه آتشنشــانی تمهیدات الزم
دید هشده است.
یوســف بیدخوری با بیــان این که با اســتفاده از
ظرفیتهــای مختلــف اســکان ازجملــه 802

پــیــوســت

محدودیتهای ترافیکی ایام پایانی صفر در مشهد اعالم شد
رئیس پلیس راهور خراسانرضوی در گفتوگو با خراسان آنالین اظهار کرد :زائران پیاده
از شش مسیر مشخص به سمت حرم مطهر رضوی روانه خواهند شــد و تا زمانی که حضور
جمعیت اجــازه دهد ،تردد خودروهای شــخصی از پنــج معبر منتهی به حــرم مطهر انجام
میشود.غالمی افزود :از ساعت  ۲۴روز شــنبه تا پایان روز سهشنبه پارک خودرو در معابر
منتهی به حرم مطهر ممنوع اســت و خودروهای پارک شــده به پارکینگ مدرس  ۸و پایانه
امام رضا (ع) منتقل خواهد شد .خط ویژه خیابان اندرزگو و مسیر اتوبوس خیابان امام رضا
( ع) تا زمانی که ازدحام جمعیت اجازه دهد ،برای مسیر اضطراری در نظر گرفته میشود.

تاشهادتامامرضا(ع) 72زندانیجرایمغیرعمداستانآزادمیشوند

شمارشمعکوسبرایرهایی« ۴مادر»
مــرز باجگیران بــه عنوان منطقــه فعــال اقتصادی
برای سههزار نفر اشتغال ایجاد کرده بود اما ناگهان
ترکمنســتان ،محدودیتهایی بــرای ترانزیت کاال
و مســافر برقرار و پــس از همهگیری کرونا مــرز را از
اسفند  ۱۳۹۸بهطور کامل مسدود کرد .خراسان
آنالین آخرین وضعیت باجگیــران را پیگیری کرده
اســت .جعفــری ،ناظر گمــرکات خراســان رضوی
گفت :مدتی اســت که بازارچه مرزی فعال شده اما
در بقیه رویهها اتفاق خاصی نیفتاده است و تبادالت
مــرزی کاال و مســافر از طرف کشــور ترکمنســتان
کامال ممنوع اســت و هیچ ترددی از ایــن مرز انجام
نمیشود .اکنون مبادالت با کشــور ترکمنستان از
ق لطفآباد و سرخس انجام میشود .زمانیان،
طری 
رئیــس انجمــن صنفــی شــرکتهای حمــل و نقل
بین المللی اســتان گفــت :محدودیتی که کشــور
ترکمنســتان برای تردد از مرز باجگیران گذاشته،
باعث راکد شــدن این منطقه شده ،مســلما اگر این
مرز باز بود تجمع و توقف تریلیها در مرز لطفآباد را
نداشتیم .مرز باجگیران به عشقآباد خیلی نزدیک
است و ترانزیت از این مرز باعث کاهش هزین ه تبادل
کاال بین دو کشور میشود.

محمــد حســام مســلمی  /در گوشــه ای
از زندان فقــط به ســقف خیره شــده و لحظه
شــماری می کند که نامــش را از بلندگو صدا
بزنند و بگویند خانم نیــره .م مالقاتی دارید،
چشمانی پر از اشــک دارد نه این که به خاطر
حبس خودش بلکه برای سه تا دختر قد ونیم
قدی که در خانه دارد حسابی دلتنگ شده و
لحظه شــماری می کند که دوباره بتواند آن
ها را در آغوش بگیرد ،او این روزها بیشــتر با
خدا حرف می زند ،به او گفته اند که شمارش
معکــوس بــرای آزادی او آغــاز شــده اســت و
روز شهادت آقا علی بن موســی الرضا (ع) از
زندان آزاد می شود ،او با خودش قول و قراری
گذاشــته به محض رهایی از زندان ،مستقیم
به حرم رضــوی بــرود و از روزهایی با حضرت
بگوید که پشــت میلــه های زندان بــوده و چه
روزهای سختی را سپری کرده است.
•ماجرای  60روز دلتنگی مادر برای 3
فرزند دختر

او مـادر سـه فرزنـد اسـت و دلیـل زندانـی
شدناش جرایم مالی غیرعمد بوده ،این که
برادرش بـه دلیل کسـب و کارش ورشکسـته

شـده و مجبـور بـوده چـک هـای او را ضمانت
کنـد ،درسـت  60روز اسـت در زندان به سـر
مـی بـرد ،از نگهبانـان زنـدان شـنیده بـود که
قـرار اسـت  72زندانـی جرایـم غیـر عمـد و
مالـی از اول محـرم تـا شـهادت امام رضـا (ع)
از زنـدان آزاد شـوند و بـا خـودش مـی گفـت
خدایـا مـی شـود مـن هـم جـزو ایـن  72نفـر
باشـم کـه دوبـاره پیـش همسـر و فرزندانـم
بـروم و ایـن اتفـاق مـی افتـد و دسـتان یاریگـر
نیکـوکاران و خیـران او را از پشـت درهـای
زنـدان رهـا مـی کننـد تـا بـه آغـوش گـرم
خانـواده اش برگـردد.
•راه اندازی پویش آزادی  72زندانی از اول
محرم تا شهادت امام رضا (ع)

بـه گـزارش خراسـان رضـوی ،در مـاه هـای
پایانـی مـاه صفـر و شـهادت امـام رضـا (ع)
فرصتـی فراهـم شـد تـا گـپ و گفتـی بـا جـواد
غفاریـان قدیـرزاده طوسـی ،مدیـر سـتاد
دیـه خراسـان رضـوی داشـته باشـیم ،سـر
صحبت را از پویشـی به نام آزادی  72زندانی
از اول محـرم تـا شـهادت امـام رضـا (ع) بـاز
مـی کنـد؛ پویشـی کـه دل هـای مهربـان و

باسـخاوت مردم همیشـه نشـان دهنده حس
نوعدوسـتی آن هـا بـوده و هسـت و هـزاران
نفر از زندانیان بـا جرایم غیرعمـد را به آغوش
خانواد ههایشـان بـاز گردانـده انـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه متاسـفانه تعـدادی از
مـادران و بانـوان بـه دلیـل جرایـم غیـر عمـد و
مالـی در حبـس بـه سـر مـی برنـد بـه ماجـرای
مادر سـه فرزندی اشـاره می کند و می گوید:
یکـی از زندانیـان بانویی اسـت که چـک های
بـرادرش را ضمانـت کـرده و چـون بـرادر وی
نتوانسـته چـک هـا را پـاس کنـد ایـن بانـو بـه
زندان افتـاده اسـت ،ایـن خانم که همسـرش
یـک کارگـر سـاده اسـت  60روز اسـت کـه
بـه دلیـل همیـن موضـوع در زنـدان بـه سـر
مـی بـرد .وی ادامـه مـی دهـد :بـا راه انـدازی
ایـن پویـش  72نفـر تـا سـالروز شـهادت امـام
رضـا (ع) از زنـدان بـا کمـک خیـران آزاد مـی
شـوند کـه چهـار نفـر از ایـن زندانـی هـا از
مـادران هسـتند کـه بـه علـت بدهـی مالـی
حبـس شـدهاند ،ضمـن ایـن کـه  90درصـد
بدهـکاران مالـی یـا چـک برگشـتی دارنـد یـا
ضامن کسـی شـدند یا بـه خاطر مهریـه و نفقه
در زنـدان هسـتند.

•دوران کرونا؛ آزادی  260زندانی با
اختصاص هزینه مراسم فوت شدگان

وی به مشــارکت بی نظیر خیران برای آزادی
زندانیان غیر عمد اشــاره می کند و می افزاید:
یکی از خیران از کشــور آلمان اســت که در این
پویشبرایآزادیزندانیانحدود 100میلیون
تومان کمک کرد  ،در پویشی که از سال گذشته
در دوران کرونا برای آزادی زندانیان راه اندازی
شد بســیاری از خانواده ها هزینه مراسم فوت
عزیزان شــان را بــرای آزادی زندانیــان در نظر
گرفتند که  160خانواده در این امر مشارکت
داشتندوزمینهآزادی 260زندانیفراهمشد.
وی یادآور شــد :مدیریت ،اعضا و کســبه صنف
طال و جواهر و نقره مشهد بر اساس مسئولیت
اجتماعی ،امســال بــرای اولین بار بــه صورت
اختصاصــی گلریــزان ویــژه آزادی زندانیــان
جرایمغیرعمدرابرگزارکردندودرقالبپویش
ســفیران آزادی با مشــارکت صنفی مبلغ ۳۰
میلیارد ریال به این امر خیر در جشــن گلریزان
اختصاص دادند و پرچم دار مشــارکت اصناف
در گلریزان آزادی زندانیــان بودند و چراغ اول
را روشن کردند و امیدواریم دیگر صنوف نیز در
این امر خیر ماندگار مشارکت کنند.

کشف  ۵۷۰کیلوگرم بذر قاچاق آنغوزه در نیشابور
شــجاعی مهــر /رئیــس اداره منابــع طبیعــی و
آبخیزداری شهرستان نیشابور گفت :با هدف
مبارزه با قاچــاق محصوالت فرعــی مرتعی و
مراقبت از رویشگاه های گیاه دارویی آنغوزه،
نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان نیشابور با هماهنگی
و همکاری مراجع قضایــی و نیروی انتظامی
موفق به کشــف و توقیــف  ۵۷۰کیلوگرم بذر
قاچاق این محصــول بــه ارزش ریالی حدود

سه میلیارد ریال شدند.
ســهرابی با بیان این کــه در این بــاره یک نفر
متهم دســتگیر و تحویل مقامات قضایی شــد
افزود :رویشــگاه هــای اصلی گیــاه آنغوزه در
مراتع جنوبــی بخش میان جلگه شهرســتان
نیشابور است و به ویژه آنغوزه شیرین به دلیل
ارزآوری بــاال ،اشــتغالزایی و زودبازده بودن
ایــن محصــول مــورد توجــه ســاکنان و بهره
بــرداران منطقــه قــرار گرفتــه و منبــع درآمد

مناسبی برای آنان فراهم کرده است به طوری
که ساالنه حدود ۴۰هزار نفرروز اشتغال زایی
و ارزش ناخالص ریالی حــدود  ۴۰۰میلیارد
ریال ایجاد می کند.
وی افزود :خام فروشی و قاچاق این محصول
با ارزش یکی از مشــکالت اساســی در زمینه
بهرهبرداری این گیاه پرخاصیت و گرانقیمت
است ،چرا که در کشورهایی نظیر افغانستان
و هندوســتان که آنغوزه ایران بــه آن ها صادر

مدرســه و  10سالن ورزشــی آموزشوپرورش،
دیگر سالنهای ورزشی ،ادارات و دستگاههای
دولتی ،ظرفیت  135هزار نفر در شب به بیش
از  600هزار نفر رسیده است ،اظهار کرد :نکته
خوبی که وجود دارد این اســت که در ستاد این
امکان فراهمشده است که ما از میزان استفاده
از مکانهــای اســکان و ظرفیتهــای خالی از
طریق سامانه مطلع خواهیم شد .وی همچنین
با تاکید بر این که هیچ افزایش قیمتی در هتلها
و واحدهای اقامتــی در دهه آخر صفــر نداریم،
تصریح کرد :نرخها در سامانه نماد و سازمان کل
بارگذاری شده است .دو نکته مهم که مسئوالن
بر آن تأکید کردند و باید موردتوجه زائران باشد،
این اســت که قبل از سفر محل اســکان خود در
مشهد را مشخص و بلیت برگشت را همزمان با
بلیت رفت تهیه کنند.

میشود با اندکی فراوری ،ارزش افزوده چند
ده برابری عاید آن ها می شود.
وی افــزود :در بیــش از  ۱۰۰مرتــع از ۱۵۰
ســامانه مرتعــی شهرســتان قابلیــت اجرای
طرح های بهرهبرداری وجود دارد که ظرفیت
باالیی برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت
جوامــع محلــی و روســتایی و درنهایت حفظ
و احیای ســرمایه طبیعــی شهرســتان یعنی
مراتع می شود.

اخبار
گوناگون

گل دهی دوباره درختان
در روستای رودمعجن

بخشــی  /در حالی که به روزهای آغازین فصل پاییز
نزدیک می شویم در رویدادی کم سابقه تعدادی از
درختان میوه در روستای رودمعجن از توابع بخش
بایگ به گل نشسته و به میوه تبدیل شده اند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی  ،مالــک یــک باغ
می گویــد :بــا توجه بــه خشکســالی و کمبــود آب
امسال حدود سه ماه اســت که موفق به آبیاری باغ
خود نشــده ام .وی می گویــد :بعد از آبیــاری اخیر
درختانی که تقریبا برگ هــای آن ها نیز ریخته بود
دوباره شکوفه داده و هم اکنون شکوفه های بعضی
از درختان به میوه تبدیل شده است.
به گفته ایــن کشــاورز اگر به لحــاظ دمایــی اتفاق
خاصــی نیفتــد و ســرمازدگی زودرســی منطقه را
درگیر نکند بسیاری از این میوه های بهاری در پاییز
خودنمایی خواهند کرد.
به گفته کارشناسان جهاد کشــاورزی این رویداد
براثــر تنش هــای آبــی و بــه خــواب رفتــن موقتی
درختان در بعضی از باغ ها مشاهده می شود.

 ۲کشتهدرحادثهرانندگی
محورکالت-مشهد
در تصــادف دو دســتگاه خــودروی پراید و نیســان
در محــور کالت  -مشــهد دو نفر کشــته و چهار نفر
مصدوم شدند .به گزارش خبرگزاری صداوسیمای
خراسان رضوی ،رئیس پایگاه اورژانس شهرستان
کالت گفت :در این حادثه رانندگــی که دیروز در
کیلومتر  ۷۵کالت به مشهد رخ داد ،دو نفر کشته
و چهار نفر مصدوم شــدند که دو نفــر از مصدومان
حادثــه بــا آمبوالنــس و دو مصــدوم دیگر کــه حال
وخیمی داشتند ازطریق اورژانس هوایی به مشهد
منتقل شدند .محســن وزیری افزود :یکی از جان
باختگان ایــن حادثه که خانــم بارداری بــود برای
بررسی جنین به بیمارستان مشــهد انتقال یافت.
جاده کالت به مشــهد یکی از جادههــای پر حادثه
در استان خراسان رضوی است.

