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معاون استاندار مطرح کرد:

معاون شهردار:

تعدادی از مساجد آماده پذیرش
افراد کارتنخواب است

نوروزی متفاوت پیش روی
خراسان رضوی
آیتا...علمالهدی:

کارفرهنگیباید
مناسبذائقهنسل
امروز تولید شود

صفحه۳
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تولیتآستانقدسرضوی:
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 4صفحه/شماره  / 488۹قیمت 600 :تومان

بیانمطالبغیرموثق
دینی خوراکدهی به
شبکه هایمعاند است

شناسایی لوله و اتصاالت گازی غیر استاندارد در گشت مشترک خراسان و صمت
به همراه رئیس انجمن صنفی کارفرمایی گاز رسانان مشهد

بازیباجانمردم!

رئیسشورایهماهنگی
تبلیغاتاسالمیاستان:

راهپیمایی 22بهمن
با رعایت پروتکل ها
برگزار خواهد شد

صفحه۳

صفحه۳

صفحه4

ویژه برنامه های ایام
والدت حضرت زهرا
در حرم رضوی اعالم شد

معاونامدادونجاتجمعیت
هاللاحمراستانخبرداد:

نجات ۲۲طبیعت گرد
گمشده در ارتفاعات
5شهرستان
صفحه۱
فریمان  ،شهری که
هتل ندارد!

شهرتاریخیفریمانبا 100اثر
تاریخیساالنهپذیرایصدها
گردشگراست
صفحه۱

« ۱۰۰متری» دوم در
مشهد ایجاد می شود

صفحه۳

معاونامدادونجاتجمعیت
هاللاحمرخراسانرضویخبرداد:

نجات ۲۲طبیعت گرد
گمشده در ارتفاعات
5شهرستان
معــاون امــداد و نجات جمعیــت هالل
احمرخراسانرضویگفت:امدادگران
اینجمعیت ۲۲طبیعتگردگمشدهدر
ارتفاعات پنج شهرستان استان را طی
عملیات هایی جداگانه نجات دادند.
غالمرضا صیادی در گفــت و گو با ایرنا
افــزود :طــی  ۴۸ســاعت در قالب پنج
عملیــات جداگانه در شهرســتان های
مشهد ،نیشــابور ،چناران ،تربتجام و
فریمان  ۲۲طبیعتگرد به دلیل برف و
کوالک راه را گم کردند و مفقود شدند.
وی ادامــه داد :با توجــه به هشــدار روز
پنج شنبه اداره کل هواشناسی تمامی
نیروهــای امدادی خراســان رضوی در
حالت آماده باش قرار داشــتند و در هر
یک از شهرســتان های مذکــور که طی
روزهــای پنج شــنبه و جمعــه مفقودی
طبیعتگردهااعالمشدهبود،نیروهای
امدادی هر شهرســتان اقــدام به انجام
عملیات جست و جو کردند.
معاون هــال احمــر خراســان رضوی
گفــت :ســختترین و طوالنیتریــن
عملیات در ارتفاعات مشهد بود که ۱۰
ساعت به طول انجامید اما خوشبختانه
در نهایت چهار طبیعتگرد به سالمت
نجات یافتند و به نقطه امن انتقال داده
شــدند .صیــادی بــه طبیعتگردهــا و
کوهنوردان آماتور توصیه کرد با توجه به
این که درفصل زمستان هستیم و بارش
بــرف و کــوالک هــم وجــود دارد ،بهتر
است از عزیمت به ارتفاعات خودداری
کنند یــا تجهیزات گرمایشــی به همراه
داشــته باشــند ضمن ایــن که مســیر را
نشانه گذاری کنند و موقعیت شان را در
اختیار اعضای خانواده خود قرار دهند.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه طــی این
مدت ،حوادث جادهای و امدادرسانی
در کــوالک در جاد ههــای اســتان
خراســان رضوی نداشــتهایم .شــایان
ذکراســت بارش بــرف ،بــرودت هوا و
وزش تندباد موجب تعطیلی شــماری
از مــدارس برخــی شهرســتان هــای
خراسان رضوی شد.

(س)

جشنمیالدگلیاس
پیامبرآمده

 15بهمن؛آغاز
جشنوارهفیلمفجر
مشهد

دانشگاهعلومپزشکی
مشهداعالمکرد:

اداره کل ارشاد استان:
اسامی 22فیلم و سینماهای
میزبان جشنواره امسال به زودی
اعالم می شود
رئیــس اداره امــور ســینمایی و ســمعی
بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراســان رضوی گفت :جشــنواره فیلم
فجر مشــهد امســال از  15تــا  22بهمن
با اکــران  22فیلم برگــزار می شــود که
تعدادسینماهاییکهفیلمهایجشنواره
امسال در آن اکران می شود ...


عکس :میثم دهقانی /آرشیو

رئیسکمیسیونساماندهی
حاشیهشهرشورا:

۲

صفحه۲

فریمان  ،شهری که هتل ندارد!

شهرتاریخیفریمانبا 100اثرتاریخیساالنهپذیرایصدهاگردشگراست
حسن اصغری فریمانی /فریمان شهری با 100
اثــر تاریخی که  50درصد آن ثبت ملی شــده اســت
و با جاذبه های فــراوان تاریخــی ،مذهبی و طبیعی
مشــهور که تا قبل از شــیوع ویروس کرونــا پذیرای
صدهــا گردشــگر بود،حتــی یــک هتــل هــم برای
اقامت ندارد.این شهرســتان در جنوب شرقی شهر
مشــهد ،موقعیتی بســیار عالی برای جذب ســرریز
مسافر و گردشگر در شهر مشهد را دارد اما متأسفانه
گردشگران امکان اقامت شبانه را در فریمان ندارند
و مجبورند ساعت ماندگاری خود در شهر فریمان را
کوتاه کنند و به شهر مشهد بازگردند.
•درد دل های فعاالن حوزه گردشگری

مالک یــک هتــل ناتمــام در فریمان کــه  70درصد
پیشرفت در ساخت دارد و  15سال است که مواجه
با پیچ و خم مشکالت اداری و بانکی است ،گفت:در

دوسالاولیکهبرایسرمایهگذاریدرساختهتل
در فریمان قدم گذاشــتم با ما خوب رفتار شــد ومن
ابتدا خودروی گران قیمت ام را فروختم و کار را آغاز
کردم ولی بعد فهمیدم که بیشتر حرف است تا عمل
 ،چرا که هر کس آمد قول مساعد داد ولی همکاری و
عملنکردومیراثفرهنگینیززیربارنرفتومجبور
شدم برای ادامه کار از حساب شخصی ام وام بگیرم
و کار را ادامه دهم ولی در مقطعی نتوانستم اقساط
آن را پرداخت کنم و برایم مشــکالتی از سوی بانک
ایجاد شــد.وی افزود:این مجموعه هتــل ناتمام 3
هزار متر زیر بنــا و  25اتاق دارد و هــم اکنون معطل
وامی که مصوب شــده است هســتم  ،هر چند دیگر
مبلغ دو میلیارد و  400میلیــون تومانی که مصوب
شده با تورمی که با آن مواجه هستیم به درد ما نمی
خــورد و حداقل  10میلیارد تومان وام الزم اســت تا
بتوانیم ساخت هتل را به ســرانجام برسانیم .وی با

ثبت درخت 400ساله روستای «داس» در فهرست میراث طبیعی ملی
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری وصنای 
ع
دســتی خراســان رضــوی گفــت :درخــت چنــار
400ساله روستای «داس» از درختان کهن سال
شهرستان زبرخان نیشابور با شــماره  915مورخ
 1400/8/18در فهرســت میراث طبیعی ملی
ایران ثبت شد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضــوی،
ســیدجواد موســوی با اعالم این خبر افزود :جنبه
اعتقادی به این درخت کهن ســال باعث شده که
مردم محلی برای آن احترام خاصی قائل باشــند.
او ادامه داد :این اثر در  150متری شمال شرقی و
کنار قبرستان روستای داس در این شهرستان قرار
دارد .همچنین محمــود طغرایی مدیــر دفتر ثبت
آثار تاریخــی و طبیعــی ادارهکل میراثفرهنگی،

گردشــگری و صنایعدســتی خراســان رضوی در
توصیف وضعیت اثر اظهار کــرد :این درخت کهن
ســال با قطر تنهای به اندازه  8/40متــر و ارتفاع
تقریبــی  20متر قدمتــی در حــدود  400ســال
دارد .او ادامــه داد :همچنیــن اهالــی روســتا در
ماههــای محــرم ،صفر یا رمضــان برای ســینهزنی
و عــزاداری و پخــت آشنذری بــه پای ایــن درخت
میآیند.توجه ویژه مردم به حفاظــت از آن و جاری
بودن یک رشــته قنــات دایمی در کنار ریشــه های
آن از جملــه دالیل ماندگاری طوالنــی این درخت
ش گونهای این درخت اشاره
است .طغرایی به ارز 
کرد و گفت :درخت چنار از جملــه درختان بومی
ایران است و از دوران باستان به عنوان یک درخت
با طول عمر زیاد مورد تقدس ایرانیان بوده و موجب
برکت و نعمت دیگر درختان محسوب شده است.

مسمومیت و گازگرفتگی ۸نفر در یک جشن عروسی
جمعه شب هشــت نفر با عالیم مشــابه مسمومیت
ناشــی از گازگرفتگی به بیمارســتان درگز مراجعه
کردند .دکتر حق پرســت رئیس شــبکه بهداشت و
درماندرگز گفت :تعداد ۸نفرباعالیممسمومیت
ناشــی از گازگرفتگی به بیمارســتان درگز مراجعه
کردند و به صورت ســرپایی درمان شدند .وی ادامه
داد :طی بررسی های اولیه ،مشخص شد این اتفاق
در مراســم عروســی در یکی از تاالرهــای پذیرایی

شهرســتان رخ داده اســت که پــس از تحقیقــات تا
روشن شدن موضوع با هماهنگی دادستان ،صبح
دیروز تــاالر مربوط پلمب شــد .حق پرســت گفت:
ابعاد دقیق و علت این اتفاق هنوز مشــخص نشــده
است و نیازمند کارشناسی های بیشتر توسط چند
نهاد اســت تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود
اولویت ما سالمتی مردم است و در این زمینه بدون
هیچاغماضیباخاطیانبرخوردقانونیمیشود.

گالیه از این که تمام هزینه های دریافت خدمات آب،
برق  ،گاز و تلفن را بــدون هیچ مالحظات و تخفیفی
پرداخت کــردم ،گفت:اگر من همیــن مبلغی را که
تاکنون سرمایه گذاری کرده ام در حساب بانکیام
می گذاشــتم و ســود آن را دریافت می کــردم امروز
شرایط بسیار بهتری نسبت به وضعیت فعلی داشتم
و حتــی دغدغه و اضطرابی را که  15ســال اســت با
آن مواجه هستم نداشــتم .مالک دیگر هتل ناتمام
فریمان نیز توضیح داد:فریمان شهری گردشگری
است که در مسیر جاده ابریشم و عبور زائران آقاعلی
بن موسی الرضا(ع)و مســافران مختلف قرار گرفته
بنابراین به همت ســرمایه گذاران ایــن هتل با 60
درصد پیشرفت در حال تکمیل و احداث است.وی
گفت:این هتــل مجموعه ای خصوصی اســت که از
محل منابع شخصی و داخلی سرمایه گذاری آن در
حال انجام است و شامل 15سوئیت اقامتی است.
•توضیحات رئیس میراث فرهنگی فریمان
درباره  2پروژه احداث هتل ناتمام

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و

گردشــگری فریمــان هــم دربــاره ناتمــام ماندن
دو پــروژه احداث هتل شهرســتان فریمــان گفت:
اولین هتل ناتمام فریمان حدود  15ســال اســت
که موافقت اصولی آن انجام شده و معطل دریافت
تسهیالت است.
حسن گیاهی افزود:ما به عنوان متولی گردشگری
در شهرســتان ،موافقــت اولیــه را بــرای وی صادر
کردهایم ،هرچنــد موافقت اصولی وی مشــکالتی
داشــت اما بیش از دو سال اســت که این مشکالت
هم رفع شده است.
وی با بیان این که تکمیل این پروژه مهم حداقل پنج
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد،تصریح کرد:نزدیکی
فریمان به مشــهد هم می تواند مزیــت و هم چالش
باشد چرا که درخصوص هتل فقط بحث گردشگر
نیســت و موارد دیگری نیــز برای جذب گردشــگر
دخیل است.گیاهی درباره دیگر هتل ناتمام شهر
فریمان گفت :چندین سال است که این هتل ناتمام
رها شده اســت اما تاکنون به طور رســمی مراجعه
ای برای احداث هتل از ســوی مالک این مجموعه
نداشته ایم و موافقت اصولی هم ندارد.

مدیرعاملشرکتگازاستانخبرداد:

مصرف ۵۰میلیون متر مکعب گاز در شب سرد استان
مدیر عامل شرکت گاز استان گفت :در  ۲۴ساعت
منتهی به روز شنبه ،رقمی حدود  ۵۰میلیون متر
مکعب گاز در اســتان مصرف شــد کــه  ۹۳درصد
این آمــار فقط در بخــش خانگی و عمومــی توزیع
شده است .به گزارش ایسنا ،افتخاری در نشست
کمیته مدیریت بحران شرکت گاز به دلیل افزایش
مصرف گاز در اســتان اظهار کرد :متاسفانه همه
ساله در فصل سرما شاهد افزایش میزان مصرف
گاز طبیعی در بخش خانگی و عمومی هستیم .از

مشترکان تقاضا میکنیم با مدیریت بهینه و ایمن
گاز طبیعی زمینه خدمترســانی بهتر و پایداری
این نعمت الهی را بــرای همگان فراهم کنند .وی
با بیان این کــه شــبکه گاز طبیعی تمام شــهرها و
روستاهای خراسان رضوی پایدار است ،افزود :به
امید خدا و با همکاری و همیاری مشــترکان ،این
مهم در سراســر خراســان رضوی و در روستاهای
نقاط دور از خطوط انتقال گاز استان و کشور ادامه
خواهد داشت.

اختصاص ۲۰درصد غرفه های فعال جمعه بازار مشهد به زنان
رئیس اداره سامان دهی مشــاغل غیررسمی
سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده
های کشــاورزی شهرداری مشــهد گفت۲۰ :
درصــد غرفــه های فعــال جمعــه بازار شــهید
شوشتری مشهد به فعالیت زنان مشاغل خرد
و خانگی اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان سامان دهی
مشــاغل شــهری و فــراورده های کشــاورزی
شــهرداری مشــهد ،رضــا محمــدی افــزود:
در ایــن غرفــه هــا  ۵۴۰بانــو ،پــس از دریافت
مجوزهــا مشــغول بــه کار هســتند .وی ادامه
داد :زنان در این غرفه ها محصوالتی از جمله
پوشاک ،گل و گیاه و به طور کل انواع تولیدات
خانگی را عرضه می کنند .وی گفت :بخشــی

از محصوالت عرضه شــده در غرفــه های ویژه
بانوان را تولیدات صنایع دستی و دست بافته
ها تشکیل می دهد.

خدماترسانی
در مشاغل
حساستنها
با ارائهکارت
واکسن
صفحه۳

خبر
شهرستان

کشفچوبجنگلی
قاچاق توسط مرزبانان
سرخس
محمــودی /فرمانــده هنــگ مــرزی
ســرخس از کشــف مقادیــری چــوب
جنگلی قاچاق خبر داد.
ســرهنگ محمد محمــودی ،فرمانده
هنگ مرزی ســرخس با اعالم این خبر
گفت :ماموران مرزبانی پاســگاه مرزی
سنگر ،حین گشت زنی در سطح حوزه
استحفاظی طی دو مرحله خودروهای
سواری حامل بار چوب جنگلی قاچاق
را متوقف کردند.
وی افزود :برای مقابله و مبارزه بی امان
با پدیده شــوم قاچاق ،مرزبانــان پس از
متوقف کردن خودروها در بازرســی از
آنهاموفقشدند 700،کیلوگرمچوب
جنگلی قاچاق از نوع تاغ را کشف کنند.
فرمانــده هنگ مــرزی ســرخس خاطر
نشــان کــرد :در ایــن زمینــه متهمــان
دســتگیر شــدند و چــوب هــای قاچاق
ضبط و پرونده تشکیل شده برای انجام
اقداماتقانونیبهمراجعقانونیتحویل
شد.
شــایان ذکــر اســت شهرســتان مرزی
سرخس دارای چهار کانون مهم ریزگرد
به وسعت صدها هکتار است که تاکنون
دربخش های محدودی تاغ کاری شده
است.

