2

۳

مدیرکل آموزش و پرورش
استان:

مدیر پایانه مرزی دوغارون با اشاره به روند
ادامه دار معطلی کامیون ها خبر داد:

رایزنی با افغانستان برای افزایش
ساعت کاری مرز دوغارون
اقدامجالبدانشآموزان
مدارس امام رضا(ع) برای
زیارتنیابتی 400دانشآموز
غیرایرانی

نایبالزیارهام

صفحه۱

معاونبهداشتدانشکده
علومپزشکیتربتجام
خبرداد:

فوت 151بیمار مبتال به
کرونا درتربت جام
صفحه2

رئیسمخابراتنیشابور
بااشارهبهافزایشسرقتکابل
ازابتدایشیوعکروناخبرداد:

یک میلیارد خسارت
در پی سرقتکابلهای
مخابرات
صفحه3

رئیساتحادیهقنادان
مشهد:

Tue.oct.27.2020. No.4538

گزارشیدربارهکمبود
وگرانینهادههایدامی
درقطبدامپروریاستان

سه شنبه  6آبان  10 / 1399ربیع االول 1442
 4صفحه/شماره  / 4538قیمت 600 :تومان

کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت بر اساس اطالعات هفته منتهی به  2آبان اعالم کرد:

روزهایسختدامداری
صفحه2
در کالت

روندصعودیکرونادرخراسانرضوی

کرونا پست بانک
بردسکن را تعطیل کرد

صفحه1

صفحه3

گزارشی درباره بالتکلیفی
یک پروژه در شهرستان

پروژهناتمامسایت
اداریخلیلآباد
 10سالهشد

خرید گل زعفران به قیمت
کیلویی 80هزارتومان باوجود
مصوبهحداقلقیمتخرید
150هزارتومان

وقتیدالل
حرفآخررامیزند
نهشورایملی
زعفران!
خطه زرخیز خراســان رضــوی از دیرباز
در حــوزه کشــاورزی ســرآمد بــوده و در
زمینه تولیــد زعفــران به عنــوان یکی از
استانهای مهم و پیشرو کشور شناخته
شد ه است با این حال مشکالت و چالش
های کشاورزی در اشکال مختلف وجود
دارد.. .

صفحه1



صفحه4

اخبار

نایبالزیارهام

آغاز هوشمند سازی کنتورهای آب در
شهر گلبهار

کاهش۳۰درصدی تولید آلو در خراسان رضوی
مدیــر باغبانی جهاد کشــاورزی خراســان رضــوی از کاهش ۳۰
درصــدی تولید محصول آلو در این اســتان به علــت بارندگی زیاد
در بهار امســال و ایجــاد اختــال در تلقیح درختــان این محصول
خبر داد.نقیبی در گفت و گــو با ایرنا افزود :باغهــای بارور آلو در
خراســان رضوی هشــت هزار هکتار و میانگین عملکرد تولید آلو
 7.2تن اســت که به ایــن ترتیب برداشــت  ۷۳هزار تــن محصول
طی امســال پیشبینی میشــد اما با خســارات وارد آمده حداقل
 ۳۰درصد کاهش تولیــد را تجربه کردیم.وی ادامــه داد :نیمی از
آلوی تولیدی خراســان رضوی به صورت تازهخوری مصرف و ۵۰
درصد دیگر به آلوی خشک تبدیل میشود.نقیبی گفت :به صورت
معمول  ۵۰درصد آلوی خشک تولیدی خراسان رضوی به خارج
از کشور صادر میشود.وی از نیشابور ،مشــهد ،چناران ،کاشمر،
طرقبه  -شــاندیز و تربتحیدریه به عنوان شهرســتان های پیشرو
استان در تولید و عرضه محصول آلو نام برد.

6نفر از عوامل قطع درختچه های جنگلی در
چناران بازداشت شدند

باقری -فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
چناران گفــت :با تــاش عوامل حفاظتــی یگان حفاظــت اداره
منابــع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان چنــاران و بــا همکاری
قرقبان مستقر ومعتمدان محلی شش نفرازعوامل قطع درختچه
های جنگلی در منطقه فریزی بازداشــت و دو دستگاه خودروی
نیسان حامل چوب درختچه ها توقیف شد .سعید صانعی افزود:
بازداشت شدگان با حضور عوامل کالنتری  ۱۴گلبهار و دریافت
دستور مقام قضایی روانه بازداشتگاه شدند و پرونده تشکیل شده
در دست پیگیری است.

طرح معنــوی زیــارت نیابتی حــرم حضرت
رضا(ع) از ســوی دانشآموزان دبیرســتان
پســرانه متوســطه اول واحد 3امام رضا(ع)
بــرای  400دانشآمــوز غیرایرانــی به اجرا
گذاشته شد.
به گــزارش آســتان نیــوز ،حســین باغگلی،
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی رضــوی در

ایــن بــاره اظهــار کــرد :امســال با توجــه به
محدودیتهــای ناشــی از شــیوع کرونــا در
ایران و دیگر کشــورهای جهان ،بسیاری از
دلدادگان مکتب اهلبیت(ع) امکان زیارت
مراقد شریف را نداشــتند ،اما دانشآموزان
مشــهدی به عنوان میزبان زائــران حضرت
رضا(ع) در شــهر مشــهد ،با زیارت به نیابت

از افــرادی که امســال توفیق ســفر به شــهر
مشــهد را نیافتنــد ،مســئولیت اجتماعــی
خود را بــه انجــام رســاندند .وی افــزود :به
غیر از دانشآموزان کشمیری ،برای حدود
 15نفر از دانشآموزان دیگــر ملل از جمله
افغانســتان ،پاکســتان ،کومــور ،کامرون و
ماالوی زیارت نیابتی انجام شد.

روندصعودیکرونادرخراسانرضوی

درخواستنظامپزشکیبرایاعمالمحدودیتهادرمشهد
برنامــه ریزی ،تســت کرونــا برای بیمــاران بر
اساس اولویت در تمامی مراکز خدمات جامع
سالمت به طور رایگان انجام می شود.
•انجام بیش از  82هزار تست کرونا در
مراکز خدمات سالمت علوم پزشکی
مشهد

و بحرانــی درنظرگرفتــه شــود .وی تصریــح
کرد :دورکاری کارمندان ،کاهش رفتوآمد
مــردم و تعطیلــی برخــی اماکن بیشــک در
کاهش شــیوع ویــروس کرونا در کشــور موثر
است .رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشهد
تاکید کرد :ضــرورت دارد ترددها به مشــهد
با اعمال محدودیت همراه باشد ،این مسئله
را به صورت رســمی به ســتاد کرونای استان
و کشــور اعــام کردیم.رحیمــی ســخنگوی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این زمینه
به تسنیم گفت :باید بخش زیادی از مردم که
حدود ۷۰تا ۸۰درصد میشود ،پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند تا شرایط بهبود یابد.
وی با اشاره به شرایط بحرانی مشهد در حوزه
کرونا اظهار کرد :مردم باید درخصوص زدن
ماسک بسیار حساس باشــند و پروتکلهای
بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

صفحه۴

جامعه

کمیتهاپیدمیولوژیوزارتبهداشتبراساساطالعاتهفتهمنتهیبه 2آباناعالمکرد:

بر اســاس اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت
بهداشــت ،در هفته منتهی به  ۲آبـــان موارد
ابتــا و مرگومیــر در کشــور بیشــتر شــده و
در خراســان رضــوی و  14اســتان دیگــر از
جمله یزد ،خراسان جنوبی ،قم ،کردستان،
کرمانشاه ،آذربایجان شرقی ،البرز ،مرکزی،
اردبیل ،قزوین ،مازندران ،گیالن ،گلستان و
هرمزگان روند صعودی یا شروع پیک جدید
مشاهده شده است .به گزارش پایگاه خبری
و اطالع رســانی وزارت بهداشــت ،بر اساس
گزارش روز گذشته کمیته اپیدمیولوژی ،در
هشت استان لرستان ،همدان ،چهارمحال و
بختیاری ،کرمان ،زنجان ،اصفهان ،فارس و
سیستان و بلوچســتان روند ثبات با تغییرات
مختصر صعودی مشــاهده شــده اســت .در
چهــار اســتان خراســان شــمالی ،بوشــهر،
خوزســتان و تهران نیز روند ثبات با تغییرات
مختصر و نامنظم وجود داشته است.
رئیــس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد نیز با
بیــان این کــه آمارها نشــان میدهــد رعایت
پروتکلهای بهداشــتی کاهش یافته اســت،
اظهار کرد :باید محدودیتها به صورت جدی
در مشهد اعمال شود .دکتر بیرجندینژاد در
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :باتوجه به شرایط
فعلی ،قطعا باید اقدامات ســختگیرانهتری
را برای مقابله با ویروس کرونا در شهر مشهد
درنظر گرفت .وی افزود :باید محدودیتها به
صورت جدی در مشهد اعمال و باتوجه به رشد
پیشرونده در تعداد مبتالیان و مرگومیرها،
محدودیتهــای جدی برای شــهرهای قرمز

قابلپیش 
بینی
نبودن قیمت
مواد اولیه  ،بدترین
شاخصکسب وکار
استان
اخبار

اقدامجالبدانشآموزانمدارسامامرضا(ع)برایزیارتنیابتی 400دانشآموزغیرایرانی

شهرستان ها

مدیرامورآبوفاضالبگلبهارازهوشمندسازیدستگاههایکنتور
آب در این شــهر خبرداد.مصطفی محمدی با اشــاره به ساخت هزار
و500باغ ویال در شهرســتان چناران و شناســایی500باغ ویال در
شهرجدیدگلبهارگفت:ازآنجاکهبیشتراینواحدهاخالیازسکنه
استومالکاندایمدرمحلحضورندارند وامکانقرائتکنتوروثبت
میزان مصرف مشــترکان امکان پذیر نبود ،هوشمندسازی دستگاه
هایثبتمصرفآباینواحدهاباهمکارییکشرکتدانشبنیان
آغاز شــد.وی افزود :با نصب دســتگاه روی کنتور مشترکان  ،ضمن
آگاهیازمیزانمصرف بدونحضورماموردرمحل،همازهدررفتآب
جلوگیریو هممدیریتصرفهجوییدرمصرف برایمشترک امکان
پذیرمیشود.بهگفتهوینتیجههوشمندسازیکنتورهامنجربهرفع
بخشی از کمبود آب در شــهر گلبهار به ویژه در پیک مصرف تابستان
خواهد شــد.وی گفت :این کنتورها دقــت زیــادی دارد و حتی قادر
استمیزانمصرفکولرهایآبیراتشخیصدهدوثبتواعالم کند.
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بر اساس داده های «پایش
ملیمحیطکسب وکارایران»
درتابستانامسال
مشخصشد

عکس :ایسنا

ادامهروندکمبودروغن
موجب تعدیل نیروی
صنف قنادان میشود

تعطیلی مدارس بر عهده ستاد
استانی مقابله با کروناست

•آمادگی  145درمانگاه خصوصی برای
خدمت رسانی به بیماران کرونایی

دبیر مراقبــت و درمان کووید 19-دانشــگاه
علومپزشکیمشهدازآمادگی 145درمانگاه
بخش خصوصی برای ارائه خدمات سطح یک
به بیماران مشکوک یا مبتال به کرونا خبر داد.
به گزارش وبدا ،دکتر انجیدنی با بیان این که
از این تعداد 47 ،درمانــگاه بخش خصوصی
در مناطق حاشیه مشهد مستقر است ،اظهار
کرد :به منظور گســترش خدمات رســانی به
ســاکنان مناطق کم برخوردار ،تســت کرونا
در درمانگاه های فعال مناطق حاشیه مشهد
به طــور رایــگان انجام می شــود .وی بــا بیان
این کــه تمامــی درمانگاه های شــهر مشــهد
به مراکز خدمات جامع ســامت  16ســاعته
متصل هستند و اطالعات بیماران در سامانه
سینا به ثبت می رسد ،تصریح کرد :بر اساس

معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشــهد گفت :بیــش از 82هزار تســت کرونا
از مراجعــان ســرپایی مراکز خدمــات جامع
سالمت  ۱۶ساعته دریافت و برای بررسی به
آزمایشــگاههای مرجع ارسال شده است .به
گزارش فارس ،دکتر مهدی قلیان با بیان این
که بیماران در صورت ابتــا به بیماری کرونا
زیر پوشش خدمات مراقبتی و دارویی مراکز
خدمات جامع سالمت قرار میگیرند ،اظهار
کرد :در صــورت نیاز به خدمــات تخصصی و
تصویربرداری ،بیماران به  19مرکز سطح2
ارجاع و در صورت نیاز به خدمات بستری به
مراکز بیمارســتانی انتقال داده میشــوند.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشهد همچنین با اشــاره به پیشرفت حدود
 73درصدی مرحله ســوم غربالگــری کرونا
در مناطــق زیر پوشــش این دانشــگاه اظهار
کرد :تاکنون  870هزار نفر زیر پوشــش این
طرح قرار گرفته اند .وی افزود :مرحله ســوم
غربالگــری کرونــا از  25مــرداد آغاز شــده و
اولویت با بیمــاران زمینه ای ،مادران باردار،
کــودکان ،بیمــاران نقــص سیســتم ایمنی،
دیابت و فشار خون است.

مدیرمرکزرسیدگیبهامورمساجد
استانخبرداد:

تشکیل 2کمیتهویژهبرای
آموزشهایمقابلهباکرونا
درمساجداستان
مدیــر مرکز رســیدگی بــه امور مســاجد
اســتان گفــت :مقــرر شــده اســت دو
کمیتــه ویــژه در ذیل قــرارگاه مواســات
بــرای آموزشهــای مقابلــه بــا کرونا در
مساجد استان تشکیل شود .به گزارش
فارس ،حجتاالســام مجتبی مهدوی
ارفع اظهار کــرد :مقرر شــد در لبیک به
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در باب
آموزش عمومی که الزم اســت در مقابله
با کرونا اتفاق افتد ،قرارگاه مواسات بار
دیگر پا به میــدان بگــذارد .کمیته اول،
کمیته طراحی و هماهنگی با مسئولیت
مرکز رســیدگی به امور مساجد در چهار
قالــب دورههــای متمرکــز ،دورههــای
منطقــهای ،دورههــای مســجد محــور و
دورههای آموزشی برای آموزش مقابله با
کروناست ،کمیته دوم ،کمیته آموزشی و
پشتیبانی است و کار تهیه و تولید محتوا
و تهیه بســتههایی را که در آموزشها به
مردم اهدا میشود برعهده دارد.

رئیساتحادیهقنادانمشهد:

ادامه روند کمبود روغن
موجب تعدیل نیروی
صنف قنادان میشود
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینیفروشان
مشــهد گفت :اگر موضوع کمبود روغن
ادامــهدار شــود ،شــاهد تعدیل نیــرو در
صنف قنادان و شیرینیفروشان خواهیم
بــود .فرزانــی در گفتوگــو با ایســنا ،با
اشاره به نبود مشــکل کمبود آرد در این
صنف ،اظهــار کــرد :اگرچه قیمــت آرد
مقــداری افزایش یافته اما خوشــبختانه
مشکلی برای تهیه آرد در صنف ما وجود
نــدارد .افزایش قیمت شــیرینی با توجه
به افزایش قیمت آرد و ســایر مــواد اولیه
ی است.
طبیع 

