اخبار

شهرستان ها

اقتصادی

باحضورمعاونوزیربهداشتانجامشد:

دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گفتوگو با خراسان
رضوی اظهار کرد :با حضور معاون بهداشتی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مسئوالن نیشابور
 ۱۰پروژه بهداشتی و درمانی با اعتبار  ۲۹میلیارد ریال
در نیشابور افتتاح شد.محسن عظیمینژادتصریح کرد:
دو مرکز خدمات جامع سالمت با اعتبار  ۱۲میلیارد و
 ۶۳۲میلیون ریال در روستاهای ساالری و سهچوب
افتتاح شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور خاطر نشان کرد:
همچنین خانه بهداشت روستاهای عنبرکه ،مژدآباد،
سه چوب ،کالته محمدجان ،اریه ،حسنآباد جهانبیک
و کالتهسلطانی با اعتبار پنج میلیارد و  ۲۹۳میلیون ریال
از دیروز به طور رسمی آغاز به کار کرد.وی تاکید کرد:
همچنین مجتمع درمانی خیرساز لطفی در قالب مرکز
جامع سالمت با زیر بنای  ۷۰۰متر مربعی در دو طبقه
در روستای لطفآباد با کمک هشت میلیارد ریالی این
خیر و پرداخت سه میلیاردی از محل اعتبارات دانشکده
امروز افتتاح شد.عظیمی نژاد ادامه داد :این مجتمع
خیرساز ،فضاهایی شامل پایگاه اورژانس ،درمانگاه
تخصصی ،دندان پزشکی ،آزمایشگاه ،مامایی ،اتاق
پزشک ،واکسیناسیون و تزریقات دارد که بیش از پنج
هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرکلکتابخانههایعمومی
خراسانرضویاعالمکرد:

 28پروژهناتمامکتابخانههایعمومی
استان امسال به اتمام می رسد

فیض عارفی -مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
خراسان رضوی از  28پروژه نیمه تمام در استان خراسان
رضوی خبر داد و گفت :در تالش هستیم این تعداد پروژه
را تا پایان سال به اتمام برسانیم.
حجت االسالم و المسلمین علیاکبر سبزیان در جلسه
انجمن کتابخانههای عمومی کاشمر که در محل
کتابخانه چهارده معصوم برگزار شد ،ارتقای سطح
مطالعه و انس مردم با کتاب و کتاب خوانی را یکی
از دغدغههای جدی دانست و گفت :هر چند نهاد
کتابخانههای عمومی متولی امر کتاب و کتاب خوانی
در کشور است اما این نهاد عمومی بوده و متعلق به همه
مردم ،بخشها و گروههاست به همین دلیل در زنده نگه
داشتن و پویایی آن همه مردم دخیل هستند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی در اولین
نشست کتاب خوان مدیران استان در کاشمر اظهار
کرد :خوشحال هستیم که اولین نشست کتاب خوان
مدیران را در استان در شهرستان کاشمر برگزار کردیم
تا مردم مشاهده کنند که مدیران آنها نیز اهل کتاب و
مطالعه هستند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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درپیبروزخشکسالیهایبیسابقهدراستانوشهرستانتایباد

نفسدام پروری تایباد به شماره افتاده است

مرکز جمع آوری شیر تایباد تعطیل و تبدیل به تعویض روغنی شد!
گزارش
کلثومیان

خشکسالی بی سابقه دراستان و تایباد باعث فقیرتر
شدن مراتع وبه شماره افتادن نفس واحدهای دام
پروری در تایباد شده است .طبق اعالم رسمی
هواشناسی استان ،تایباد امسال بین شهرستان
های خراسان رضوی کمترین میزان بارندگی را
داشته که کاهش 77درصدی بارندگی کشاورزی
ودام پروری در تایباد را با مشکل مواجه کرده
است .امسال دامداران تایبادی شاهد شدیدترین
خشکسالی طی دهه جاری هستند که باعث شده
است ظرفیت تعدادی ازدامداری های شهرستان
خالی شودو مرکز جمع آوری شیر دام های تایباد
تعطیل و تبدیل به مکانی برای تعویض روغن خودرو
ها شود .طبق اظهارات مدیر جهادکشاورزی تایباد
 ،هم اکنون220 ،هزارراس دام سبک وچهار هزار
و 900راس دام سنگین و560هزارقطعه طیور،
دربخش دامپروری تایباد وجود دارد واشتغال
80درصد مردم شهرستان مرتبط با بخش کشاورزی
ودام پروری است .درهمین باره موضوع تاثیر
خشکسالی بی سابقه تایباد برواحدهای دامداری را
درگفت وگوبا کارشناسان  ،دامداران ومسئوالن
شهرستان بررسی کردیم .آن چه می خوانید گوشه
ای ازمشکالت دامداران شهرستان است.

•گالیه ها ازقیمت باالی علوفه

هاشم زاده یکی از دامداران تایباد می گوید :به علت
خشکسالی بی سابقه درتایباد  ،نفس دامداری های
شهرستان به شماره افتاده و فقر مراتع دامداری
های سبک وعشایری را با مشکل جدی مواجه کرده
است .ازطرفی علوفه دام آزاد وخیلی گران است که
برای جلوگیری ازبحران وتلف شدن دام ها  ،هرروز
تعدادی ازدامداران دام های الغر ونحیف خود را
به گنج ( محل فروش دام ها) میآورند وبا حسرت
وآه  ،دام خود را با کمترین قیمت میفروشند.
وی میگوید:یک کیلوشیر گاورا 1300تومان
میفروشیم ویک کیلوخوراک دام ازکارخانه آفرین
جام را 1480تومان می خریم.یکی دیگر ازدامدار
ان سنتی تایبادمی گوید :امسال به دلیل فقرمراتع

دام های سبک خود را ازدشت به محل زندگی
خودمان آورده ایم و برای تامین علوفه آن ها مشکل
داریم بنابراین به هیچ عنوان نمی توانیم علوفه دام
های خود راتامین کنیم  .وی می گوید  :درتایباد تنها
کارخانه خوراک دام متعلق به تعاونی مرزنشینان
درشهرک صنعتی مرزی ،به دست استاندار افتتاح
شدولیحتییککیلوعلوفههمبرایدامدارانتولید
نکرد  ،اما کارخانه خوراک دام پس ازرفتن استاندار
تا امروز تعطیل است.یک کارشناس دام پروری
نیزدراین باره می گوید:مطابق استاندارد قیمت
هرکیلوشیر دامدار ،باید برابر با سه کیلوخوراک دام
باشد تا برای دامدار صرفه اقتصادی داشته باشد.
این که یک کیلوخوراک دام قیمتش ازیک کیلوشیر
بیشتر است  ،برای دامداران فاجعه است .دولت باید
برای جلوگیری ازبیکارشدن دامداران مرزنشین،
خوراک دام یارانه ای وحمایتی به دامداران بفروشد.
دکتر اعتضادی کارشناس بخش کشاورزی تایباد
می گوید :هم اکنون به دلیل نبود تناسب قیمت
فراورده های دامی با مخارج دام ها  ،به نظرم بیش
از70درصد ظرفیت دامداری های شهرستان خالی
است ومسئوالن شهرستان اعم ازفرماندار و جهاد
کشاورزی تالش می کنند ،مشکالت خشکسالی را
کم کنند .به این منظورپیگیر خوراک دام یارانه ای
بیشتری برای ارسال به شهرستان هاو دامداری ها
هستیم .وی می گوید  :امسال به یکی ازدهستان
های شهرستان قرارگاه سازندگی سپاه وارد شده و

برای کاهش مشکالت روستاییان به مردم کمک می
کند.جهانیرئیسشورایشهرتایبادمیگوید :واحد
دام پروری گاوشیری داشتم و به دلیل گرانی خوراک
وپایین بودن قیمت شیر بیش از300راس گاوشیری
خود را به کشتارگاه بردم .برای این که شاهد
کشتاردام های شیری خود نباشم به طورکلی به
محل فروش وکشتارگاه نرفتم .

•مرکز جمع آوری شیر درتایباد به مکان
تعویض روغن خودروتبدیل شده است

«خودستان» مسئول مرکز جمع آوری شیر تایباد
که تعطیل شده است  ،می گوید :به علت کاهش
واحدهای گاوداری شیری درتایباد ونوسانات قیمت
شیر و پرداخت نشدن پول شیر دامداران توسط
کارخانه های استان ناچارشدیم که تنها مرکز جمع
آوریشیرشهرتایبادراکهچندینسالکارجمعآوری
شیر بخش مرکزی تایباد را به عهده داشت تعطیل
کنیم  و چهار نفر بیکار شدند وبیش از100واحد دام
پروری شیر دام های خود را به این مرکز تحویل می
دادند و مرکز جمع آوری شیر درتایباد هم اکنون به
مکان تعویض روغن خودروتبدیل شده است .

•توزیع  3هزار تُن نهاد ه دامی

جعفر حاجی مجتهد معاون بهبود تولیدات دامی
جهاد کشاورزی استان به خراسان رضوی گفت:
با توجه به خشکسالی های اخیر در استان و شدت

داشتن این خشکسالی ها در مناطقی همچون
شهرستان تایباد در سال گذشته و ابتدای امسال
با پیگیری هایی که برای تامین علوفه دامداری
های شهرستان تایباد انجام شده سه هزار تن
انواع نهاده هایی را که برای خوراک دام استفاده
می شود به قیمت تعادلی به شهرستان تایباد
تخصیص دادیم .حاجی مجتهد افزود :اقداماتی
که ما با هدف حمایت از دامداری ها انجام خواهیم
داد تابع بودجه سالیانه است و ما پیشنهادهایمان
را به استانداری دادیم و با توجه به این که خراسان
رضوی جزو استان هایی است که خشکسالی
چندین ساله شدید دارد ،منتظر مطرح شدن
پیشنهادها و اختصاص بودجه هستیم.معاون
بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان
افزود :ما پیگیری می کنیم از طریق تهران تا
سهمیه نهاده های دامی استان را افزایش دهیم
و ان شاء ا ...از  5خرداد حمل سویا به استان برای
استفاده در خوراک دام و طیور انجام می شود.وی
افزود :خوشبختانه طی دو هفته گذشته کیلویی
 100تا  120تومان ذرت و جو ارزان شد و ما
تابع سیاست های کشوری هستیم و سهمیه های
نهاده های مورد استفاده در خوراک دام را شرکت
پشتیبانی امور دام تخصیص داده است.مدیر
جهاد کشاورزی تایباد درباره تاثیرات خشکسالی
برواحدهای دام پروری شهرستان تایباد میگوید:
در تایباد ،به دلیل این که اکثریت اشتغال مردم
ازطریق بخش کشاورزی ودام پروری است  ،تمام
تالش مسئوالن اجرایی شهرستان این است که
اثرخشکسالی را بردامداری های شهرستان
کاهش دهیم .وی می گوید :برای جلوگیری
ازمهاجرت روستاییان وکاهش مشکالت ،وام
اشتغال درنظرگرفته شده که درصدسود آن
پایین است ومقداری هم سهمیه مواد اولیه
برای خوراک دام برای شهرستان درنظرگرفته
شده است  .مهندس میری می گوید :به تازگی
مسئوالن پشتیبانی اموردام ازتنها مرکز خوراک
دام مرزنشینان که بامشکل نقدینگی وسرمایه
درگردش مواجه است بازدید کرده اند ودرآینده
تمهیداتی برای دادن مواد اولیه حمایتی برای
این کارخانه دیده می شود تا بتواند خوراک ارزان
قیمت تولید کند وبه دامداران تحویل دهد .

از میان خبرها
شهرستا نها

باحضوررئیسکلدادگستریاستانانجامشد

افتتاحساختماندادگستریجوین

شمس آبادی -رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
با اشاره به توجه ویژه به مناطق محروم گفت :با این که
استان خراسان رضوی از نظر امکانات ساختمانی در
کشور و در مقایسه با دیگر استان ها بسیار ضعیف است
با همه این ها بیشتر توجه اداره کل دادگستری استان
تا کنون به مناطق محروم مانند شهرستان جوین بوده
است.حجت االسالم مظفری با اشاره به وجود ۸۰۰
نفر قاضی در دستگاه قضایی استان گفت :با این که این
تعداد از قاضی معادل قاضی دو استان است هنوز هم
کمبود قاضی در این استان بسیار محسوس است.وی
با اشاره به وجود اختالفات زیاد پرونده اثبات مالکیت
در این شهرستان نیز گفت :کشاورزی بودن منطقه و
حاصلخیزی دشت و به ویژه قولنامه ای بودن معامالت
ملکی یکی از دالیل مهم وجود این پرونده های قضایی
است.وی برای تسریع در رفع این مشکل قضایی در این
شهرستان تصریح کرد  :به سیستم ثبت اسناد توصیه
خواهد شد تا برای مشخص کردن حدود امالک و اراضی
کشاورزی ویژه اقدام کنند و مشکل اثبات مالکیت
در این شهرستان کاهش یابد.در ادامه جلسه رئیس
دادگستری استان با اشاره به این که  ۸۰درصد ابالغیه
های دستگاه قضایی استان به صورت الکترونیکی است،
افزود :الکترونیکی شدن کار ابالغ عالوه بر کاهش
مدت رسیدگی و تسریع در زمان ابالغ موجب صرفه
جویی سه میلیارد تومانی در هر سال در هزینه ها شده
است.در خور اشاره است که با اعتبار یک میلیارد تومان
از محل وجوه خاص دستگاه قضایی استان ساختمان
دادگستری جوین با  ۵۵۰متر زیر بنا در مدت هشت ماه
آماده بهره برداری شده است.

باهدفارزیابیآمادگیجسمانی

اولیندورهمسابقات آتشنشانان
استان در بردسکن برگزارشد
نوری -اولین دوره مسابقات آتش نشانان استان به
میزبانی شهرداری بردسکن برگزار شد .رئیس گروه
خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
خراسان رضوی در حاشیه برگزاری این مسابقات به
خراسان رضوی گفت :این مسابقات با شرکت  22تیم
از شهرهای خراسان رضوی با حضور  110آتش نشان
به میزبانی شهرداری و اداره آتش نشانی بردسکن
برگزار شد .سید مهدی سالم گفت :بنای ما براین است
با برگزاری این گونه مسابقات ظرف دوسال آینده تمامی
آتش نشانان استان به لحاظ آمادگی جسمانی ارزیابی
شوند و آتش نشانانی را تربیت کنیم که با هدف رفاه حال
مردم خدمات بهتری را در مواقع حوادث ارائه دهند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای آمادگی
جسمانی آتش نشانان در مواقع عملیات واقعی بیان کرد.
وی از میزبانی بسیار خوب شهرداری و اداره آتش نشانی
بردسکن در برگزاری این دوره از مسابقات تقدیر کرد.

چهره ها و خبرها
مدیرجهادکشاورزیتربتحیدریهخبرداد:

رئیسجمعیتهاللاحمرخواف:

خسارت 47میلیارد ریالی به کشاورزی
تربتحیدریهدرپیسیلهایاخیر

غضنفری/مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه از خسارت  47میلیارد ریالی
به عرصه های کشاورزی و باغی این شهرستان طی باران های سیل آسای
اخیر خبرداد.عباسپور گفت:میزان خسارت وارد شده از ناحیه سیل به
عرصه های کشاورزی و باغی این شهرستان طی باران های سیل آسای اخیرمبلغ  47میلیارد و 200
میلیون ریال برآورد شده است .وی افزود:باران های اخیردر منطقه تربت حیدریه خساراتی را به مزارع
زعفران ،پسته و گندم و همچنین باغ های زراعی وارد کرده و عمده این خسارت ها نیز مربوط به اراضی
زعفران و پسته است.

باخبرنگاران
شهرستانها

غضنفری/جانشین فرماندهی انتظامی تربت حیدریه از
دستگیری گردانندگان دو باند سرقت سیم وکابل برق
در این شهرستان خبرداد.
*مدیر جهاد کشاورزی خواف از برداشت صد تن گل
محمدی از مزارع این شهرستان خبرداد.
*مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:
مشکالت مطرح شده توسط مدیران مدارس شاهد و
د هها مشکل دیگر موجود در مدارس بارها به وزارت
آموزش و پرورش انعکاس یافته و متاسفانه به راحتی
حل نمیشود.
کالته /رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت:
یک نفر متخلف فروش غیرمجاز پرندگان که در سایت
اینترنتی اقدام به فروش میکرد ،در این شهرستان
دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد.
*رئیس اداره تبلیغات اسالمی سبزوار گفت :بیش از
 200روحانی و مبلغ امور دینی برای ایام ماه مبارک
رمضان به روستاهای شهرستانهای سبزوار ،خوشاب
و داورزن اعزام میشوند.
سلیمی /رئیس انجمن یاوری کشور گفت :در چندسال
قبل خوابگاه هنرستان دخترانه فرزانگان را تاسیس
کردیم اما ساختمان آموزشی این هنرستان فرسوده بود
که به فکر نوسازی ساختمان آموزشی مدرسه افتادیم.
صفری /مدیرجهادکشاورزی گناباد گفت :برداشت جو از
مزارع شهرستان گناباد آغاز شده و پیش بینی می شود
 ۵۶۰۰تن جو برداشت شود.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

نمابر05137009129 :

رئیسجهادکشاورزیداورزن:

کاروان های نیکوکاری جوانان
هالل احمر خواف راه اندازی می شود

رئیس جمعیت هالل احمر خواف گفت :کاروان های نیکوکاری با اهداف
عام المنفعه و تسکین آالم بشری و کمک به ارتقا و بهبود سطح اطالعات
اهالی روستاهای دور افتاده راه اندازی می شود.هادی رمضانی بیان کرد:
کسانی که در اردوهای جهادی و کاروان نیکوکاری شرکت میکنند روحیه ایثار و از خود گذشتگی در آنان
دیده میشود و با خلوص نیت لبخند رضایت را بر گونههای شهروندان مناطق محروم ماندگار میکنند.
وی افزود :مشارکت جوانان این شهرستان با هدف خدمت رسانی به مردم این روستاها در زمینه های
مختلف انجام می شود .

برداشت کلزا از سطح ۶۸هکتار ازمزارع
داورزن آغاز شد

داورزنی /رئیس جهاد کشاورزی داورزن از آغاز برداشت کلزا از سطح۶۸
هکتار از مزارع شهرستان خبر داد .تاج آبادی اظهار کرد ۶۸ :هکتار از
مزارع شهرستان داورزن زیر کشت دانه های روغنی کلزاست که با در نظر
گرفتن متوسط  ۲تا  2.5تن محصول از مزارع برآورد برداشت ۱۶۰تن از این دانه روغنی پیش بینی می
شود .وی افزود :با توجه به اهمیت تولید دانه های روغنی در داخل کشور با هدف خودکفایی ملی در تولید
محصوالت استراتژیک غذایی مردم و البته تأمین امنیت غذایی آنان کشت این دانه روغنی به صورت
گسترده تر و کارشناسانه در کشور به همت دست اندرکاران این امر دنبال می شود.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویدردومینیادواره 64شهیدمعلمودانشآموزشهرستانبردسکناعالمکرد:

 53پروژه ورزشی دانش آموزی نا تمام در استان
نوری-مدیرکل آموزش و پرورش استان در دومین
یادواره  64شهید معلم و دانش آموز شهرستان
بردسکن گفت :فقط در حوزه ورزشی  53پروژه
استخر و سالن ورزشی دانش آموزی در استان
ناتمام است.قاسمعلی خدابنده در دومین یادواره
 64شهید معلم و دانش آموز بردسکن با عنوان
همکالسی که با شرکت بیش از سه هزار نفر در
تکیه ابوالفضلی این شهر برگزار شد ازبرنامه
ریزی برای برگزاری بیش از  800یادواره شهید در
مدارس استان تاپایان امسال خبرداد .وی بابیان
این که شهدا به برگزاری این یادواره ها احتیاجی
ندارند بلکه ما نیاز مند این یادواره ها هستیم،
افزود :ما باید به شهدا توسل جوییم برای این که راه
را گم نکنیم و بایددر این گونه محافل شرکت کنیم.
ویگفت :خداوند طرف معامله و خریدار شهدا بود

و کسانی که از قافله شهدا بازمانده اند هر لحظه
آماده جان فشانی هستند .وی گفت :شهدای
ما به مرحله ای از خود شناسی و خداشناسی
رسیده بودند که جان خودشان را در راه خدا ایثار
کردند .ویافزود :شهدا به دنبال خدا بودند و پس
از شناخت خدا و معرفت الهی به خداوند عاشق
شدند و سرانجام درراه خدا فانی شدند .خدابنده
اظهار کرد :ما باید برای پاسداشت این شهدا
همایش و یادواره برگزار کنیم و جوانان ما نیاز به
الگو دارند و اگر ما الگوهای مذهبی و اسالمی را به
آن ها معرفی نکنیم به دنبال الگوهای ناشایست
خواهند رفت .وی افزود :اگر ارزش ها درجوانان
بروز پیدا کند به خطا نخواهند رفت .وی اظهار
کرد :کار آموزش و پرورش این است که به تربیت
نسل آینده بپردازد و باید بچه ها را با مبانی اخالقی

سوخت و قطعات خودروی قاچاق
در داورزن کشف شد
داورزنی/فرمانده انتظامی داورزن از کشف و ضبط قطعات
خودرو و نفت گاز قاچاق در محورهای عبوری شهرستان
داورزن خبر داد .سیدجمال معتمدالشریعتی در گفت و گو
با خراسان رضوی از داورزن اظهار کرد :ماموران انتظامی
داورزن خودروی کامیونت حامل 300جک گازی خودرو
را در پست بازرسی کاهک توقیف کردند .وی افزود:این
قطعات با ارزش 150میلیون تومان از تهران به مقصد مشهد
حمل می شد که دارای مجوز های قانونی حمل بار نبود.
معتمدالشریعتی گفت:ماموران گشت انتظامی پاسگاه
باشتین شهرستان نیز یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق
را در مسیرروستای ساروق داورزن به سبزوار توقیف کردند.
وی گفت:این تانکر حامل 12هزار لیتر سوخت گازوئیل بود
که مجوزالزم را نداشت .فرمانده انتظامی داورزن اظهار کرد:

خبر
اجتماعی

و اسالمی بیشتر آشنا کند .خدابنده برگزاری
نمایشگاه های شهید پژوهی به منظور آشنایی
جوانان با شهدا را مورد تاکید قرار داد و گفت :طی
یک سال گذشته تاکنون  38هزار اثر شهید پژوهی
در استان توسط دانش آموزان انجام و تعداد 60
کتاب نیز از آثار دانش آموزان چاپ شده است که
در دانشگاه ها استفاده می شود.

• کمبود  12هزار معلم برای سال
تحصیلی جدید در استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان از کمبود 12
هزار نفر معلم برای سال تحصیلی جدید در استان
خبرداد .دکتر خدابنده به خراسان رضوی گفت:
یکی از مهم ترین چالش های آموزش و پرورش
استانبحثمنابعانسانیاستکهباتوجهبهفراوانی

محموله کشف شده برای گذراندن مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شد.

مرگ نوزاد در یکی از بیمارستان های سبزوار

انتشار خبر مرگ نوزاد در یکی از بیمارستان های سبزوار
روز گذشته در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت .به
گزارش خراسان رضوی ،روز یک شنبه حدود ساعت یک و
نیم بامداد نوزاد  45هفته ای در اتاق عمل بیمارستان...
هنگام تولد براثر خفگی جان خود را از دست داد .به گفته
یکی از پرسنل حاضر در اتاق عمل بیمارستان  ...به دلیل
سهل انگاری یکی از پرسنل هنگام زایمان ،نوزاد دچار خفگی
شده است.طبق اظهارات یکی از افراد حاضر در بیمارستان
پدر این نوزاد به مسئول بیمارستان گفته است :نوزاد قبل از
انجام عمل زایمان در سالمت کامل بوده و تمام آزمایشهای
الزم انجا مشده است.با این حال بهناز سویزی رئیس این
بیمارستان نیز درباره علت مرگ این نوزاد  45هفته ای در

بازنشستگان امسال که پنج هزار و  200نفر شرایط
بازنشستگی را دارند با کمبود شدید نیرو مواجه
هستیم .وی به برخی از پروژه های نا تمام این اداره
کلدرحوزهورزشیوفضاهایآموزشیوخوابگاهی
و کارگاهی اشاره کرد و گفت :فقط در حوزه ورزشی
 53پروژه استخر و سالن ورزشی دانش آموزی در
استان ناتمام است که برخی از آن پروژه ها تا مهر
امسال تکمیل و بهره برداری خواهد شد .وی کمبود
منابع اعتباری را یکی از مهم ترین دالیل نا تمام رها
شدن پروژه ها در استان اعالم کرد و گفت :حدود
 90میلیارد تومان با خیران تفاهم نامه امضا شده
که سهم خیران  100درصد پرداخت شده ولی
سهم دولت برای تکمیل پروژه ها تامین نشده است
و این عامل مهم باعث گالیه برخی از خیران از حوزه
آموزش و پرورش شده است.

گفتوگو با خراسان رضوی اظهار کرد :هنگام انجام عمل
زایمان هیچگونه سهلانگاری از سوی پرسنل بیمارستان رخ
نداده و این نوزاد پس از تولد به دلیل کمبود اکسیژن جان خود
را از دستداده است.

فرماندهانتظامیخلیلآباد:

کشف 344کیلوگرمموادمخدردرخلیلآباد
نوری /فرمانده انتظامی خلیل آباد گفت :از خودروی سواری
 405پس از بازرسی مقدار  344کیلو گرم مواد مخدر کشف
شد .به گزارش خراسان رضوی ،ولی ا ...غالمی اظهار کرد:
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با کمین در مسیرتردد
قاچاقچیان پژو  405حامل مواد افیونی را شناسایی و این
خودرو را متوقف کردند .وی بیان کرد :در بازرسی از خودروی
سواری پژو مقدار  195کیلوگرم تریاک و  149کیلو و 600
گرم حشیش کشف شد و دو سودا گر مرگ نیز دستگیر شدند.

معاوناموراجتماعیادارهکلبهزیستیاستان:

اعتیاد والدین عامل 55درصد
کودک آزاری هادر استان است

صفری /معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان
گفت 55 :درصد کودک آزاری ها در این استان به علت
اعتیاد والدین است .غالمحسین حقدادی در کارگروه
امور اجتماعی گناباد افزود :اعتیاد ،طالق و غفلت والدین
مهم ترین عوامل کودک آزاری ها در این استان به شمار
می رود که در این میان اعتیاد در رده اول قرار دارد .وی
افزود  :در سال های اخیر به دلیل آموزش های عمومی
از جمله اطالع رسانی از طریق شبکه های مجازی،
حساسیت عمومی به کودک آزاری ها افزایش یافته و باید
با فرهنگ سازی و توجه بیشتر قشرهای مختلف جامعه
برای کاهش این معضل گام برداشت .وی گفت :اعتیاد و
طالق مهم ترین آسیب اجتماعی خراسان رضوی و عامل
اصلی از هم گسستگی کانون خانواده هاست و نزاع و
بددهنی زوج ها نیز علت اصلی  35درصد درخواست
های طالق را در این استان به خود اختصاص می دهد.
حقدادی افزود :اجرای طرح مشاوره پیش از طالق طی
سه سال گذشته در کاهش معضل طالق در این استان
نقش مهمی داشته و میزان طالق را از  18هزار و 500
فقره در سال  93به حدود  16هزار فقره در انتهای سال
گذشته کاهش داده است .وی تعدد متولیان و بخش
های تصمیم گیرنده ،سلیقه ای و جزیره ای کار کردن و
نبود نظارت واحد بر فعالیت های مقابله با آسیب های
اجتماعی را از معضالت این بخش دانست و اظهار کرد:
طرح های این بخش باید برنامه محور و با شناخت دقیق
مسائل و معضالت هر منطقه تدوین و اجرا شود و لزوم
تدوین شناسنامه اجتماعی برای هر شهرستان ضروری
است .استاد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد گناباد نیز در
این نشست با بیان این که آسیب های اجتماعی در جامعه
گسترش یافته است ،گفت :باید با هم افزایی بخش های
مختلف و مسئوالن دست اندرکار و جلب مشارکت مردم
برای کاهش آن ها اقدام کرد .دکتر سید سعید حسینی
افزود :موازی کاری و نبود پیوند و هم افزایی الزم از
مشکالت مهم در مقابله موثر با این معضالت است.

