ا ز میان خبر ها
گوناگون
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فوت 151بیمار مبتال به کرونا
درتربت جام

حقدادی /معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی
تربتجامبااشارهبهفوت151بیمارمبتالبهکرونادر
تربتجامگفت:براساسمصوبهستادمدیریتکرونا
مبنی برتشــدید محدودیت هــا ،بازدیدهای گروهی
متشکلازنمایندگاندادستانی،تعزیرات،فرمانداری،
صمت،بهداشت،اتاقاصناف،بسیجونیرویانتظامی
ازواحدهایصنفی،تجاری،تولیدی،خدماتیواداری
انجام می شــود.وی با اشــاره به آخرین آمار مبتالیان
و فوت شدگان کرونایی خاطرنشــان کرد :ازمجموع
 ۱۷۹۱بیمار مبتال به کرونــا ۱۵۱بیمارفوت کردند
واالن ۴۷بیماردربخــش عفونــی و۱۰بیمار بدحال
کرونایی دربخش ویژه بیمارســتان سجادیه بستری
هستندوآزمایش۱۲۶بیمارکروناییدرحالپیگیری
است.ویاظهارکرد:شرایطشهرستانحادوبحرانی
اســت .مردم پروتکل های بهداشــت فــردی ،فاصله
گذاریاجتماعیواستفادهازماسکراجدیبگیرندو
جانخودودیگرانرابهخطرنیندازند.

فرمانداردرگزخبرداد:

تعطیلی2هفتهایاصناف
غیرضروری درگز برای جلوگیری
از شیوع کرونا

فرماندار درگز گفت :بر اســاس تصمیم ستاد مقابله
با کرونا در این شهرســتان و برای پیشگیری از شیوع
گستردهتراینویروستماماصنافبهجزنانواییهاو
عرضهکنندگانارزاقوخدماتضروریبهمردمازروز
گذشته بهمدتدوهفتهتعطیلشدند.علیفراهیدر
گفتوگوبا ایرناافزود:پیشترفعالیتمراکزآموزشی
ازجملهمدارس،دانشگاههاوحوزههایعلمیهدراین
شهرستانبهصورتمجازیوغیرحضوریصورتمی
گرفت.ویادامهداد:اداراتونهادهایخدمترسان
و مراکزی مانند پمپ بنزین ،نانوایــی و دیگر اصناف
ضروری به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما اصناف
گروه های 3 ،2و  4به مدت دو هفته تعطیل هستند.
فرماندار درگز گفت :دادستانی درگز نیز اعالم کرد
با متخلفانی کــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت
نکنندمطابققانونبرخوردخواهدشد.رئیسشبکه
بهداشت و درمان درگز نیز گفت :ناوگان حمل و نقل
عمومیبهویژهتاکسیهامانندسایراصنافموظفبه
رعایتفاصلهگذاریاجتماعیدرسوارکردنمسافر
هستند.حمیدرضا ســلیمی افزود :از ابتدای شیوع
ویروس همهگیر کرونا تاکنون در این شهرستان ۳۱
واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن شــیوهنامههای
بهداشــتی مقابله با بیمــاری کوویــد  ۱۹در مناطق
شهریبستهشدهاند.ویادامهداد:همچنینتاکنون
 ۵۱نفر در شهرســتان درگز به خاطر ابتال به ویروس
کرونا جان خود را از دســت داده اند و نتیجه آزمایش
کرونایافزونبر ۷۰۰نفرنیزمثبتشدهاست.

سرپرستادارهکلبیمهسالمتاعالمکرد:

 ۱۳۲فرد مجهول الهویه استان
تحتپوششبیمهسالمت

سرپرستادارهکلبیمهسالمتاستانگفت:باانعقاد
تفاهمنامهای میان سازمان بیمه ســامت و سازمان
بهزیستی کشــور حدود پنج هزار فرد مجهول الهویه
در حوزه بهزیستی و زندانها شناسایی شدند و تحت
پوشــش قرار گرفتند که تعداد این افراد در خراســان
رضوی ۱۳۲نفر اســت .بــه گزارش فــارس ،علیرضا
رمزی اظهار کرد :از دیگر اقدامات انجام شــده ایجاد
پوشش بیمه اتباع خارجی است که از سال ۹۴انجام
شدهو ۱۸هزارو ۲۵۵نفرتحتپوشش قراردارند.

۳۰درصدانگورقوچان
بهخارجازکشورصادرمیشود
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان قوچــان گفت:
حدود  ۳۰درصد انگور قوچان بهصورت مســتقیم
و غیرمستقیم به کشــورهای عربی و اروپایی صادر
میشود.احمد کنعانی در گفت و گو با ایرنا افزود:
این شهرستان از نظر سطح زیر کشت باغ های انگور
تقریب ًا جزو رتبههای برتر اســتانی اســت و در تولید
انگور کشمشی نیز باالترین رتبه را در اختیار دارد.
وی با یــادآوری این کــه قریب به چهار هــزار و ۵۰۰
هکتار از اراضی قوچان توسط ســه هزار باغدار زیر
کشت انگور قرار گرفته است ادامه داد :تولید ساالنه
این محصول بستگی به ســرمای بهاره و پاییزه دارد
که امسال شرایط ،تا حدودی مناسب بوده و نزدیک
به  ۸۰هزارتن انگور تولید شده است.

گزارشی درباره کمبود وگرانی نهاده های دامی درقطب دام پروری استان

روزهایسختدامداریدرکالت

مدیرجهادکشاورزیکالت:دامدارانبرایدریافتکنسانترهبایددرطرحهویتگذاریدامشرکت وبیمهآنرااجراکنند
زهــره بهبــودی /شهرســتان کالت بــا
برخورداری از حدود  ۴۰۰هزار راس دام۲۰ ،
درصــد از دام زنده  ۵ ،درصد از گوشــت قرمز و
مقدارقابلتوجهیازلبنیاتباکیفیتومعروف
استانراتامینمیکندوتقریب ًا ۷۰درصدمردم
اینشهرستانمرزیازراهدامداریوکشاورزی
زندگی خــود را مــی گذراننــد اما با ایــن حال
کمبودنهادههایدامی،گرانیوبیثباتیبازار
و بوروکراسی های اداری باعث شده دامداران
ِ
ســخت بیســابقهای را پشت
کالتی روزهای
سر بگذارند.
•گالیه دامداران

پیرمــرد دامــدار مــی گویــد  :بــا ایــن اوضــاع
سهمیهبندی ها و نبود خوراک دام ،دامداری
ها تعطیل میشــود و مــردم باید دام شــان را
چشــمان
بفروشــند .او کــه تــرس از آینده در
ِ
نگرانــش بــه وضــوح دیــده میشــود ادامــه
میدهــد :گلــه دار مــی توانــد دامــش را از
گرســنگی حفظ کند امــا من که فقــط چند تا
گوســفند برای گذران زندگی دارم چه کنم؟
دامــداری دیگر نیــز در تایید ســخنان پیرمرد
میافزاید :سرمای زمستان از این پس شروع
میشودوهنوزهیچکسنتوانستهاستعلوفه
ایخریداریکند.یعنیتوانماننمیرسدکه
بخریم .منتظریم یا علوفه ارزان شود یا سهمیه
جو بیایــد که گویا اصــا قرار نیســت بیاید ،با
 ۱۰تن و  ۵تنی که علوفــه فروشها میآورند
 ،درد ما دوا نمی شــود .کالت  ۴۰۰هزار دام
دارد،دولت بیاید این دامها را برای خود بخرد
چون ما واقع ًا توان نگهداری نداریم.
•تعهدارزیبرداشتهشود

فرودی نماینده مردم در شــورای شهرســتان
با تایید خواســتههای آن ها میگوید :مشــکل
اصلیمادرشهرستانتامینعلوفهاستکهبه
سختی انجام می شــود ،قیمت نهاده خوراک
دام سرســام آور باال رفته اســت و با این شرایط
دامــداری در شهرســتان رو به نابودی اســت.
دامــداران در مراجعــه به ما صحبــت از فروش

نجات
کوهنوردانگرفتار
درارتفاعات
نیشابور

 ۵۰درصدازدامهایشانمیکنند،نابودیدام
مولد که تامین کننده گوشــت و چرخه غذایی
است ،مساوی با نابودی اقتصاد و تولید کشور
اســت .وی با بیان این که شهرســتان کالت از
لحــاظ دامــداری شــرایط خاصــی دارد ،مــی
افزایــد :مــا در کالت دامــداری بــزرگ نداریم
که دامدار خودش به طور مســتقل برای خرید
آذوقــه از بنــدر و واردات آن اقــدام و کمتر ضرر
کند.ویتاکیدمیکند:بایدحتم ًا برایتامین
آذوقه دامدار کالتی ساز و کار جدیدی در نظر
گرفت.اینکههرچندوقتیکباریکیادوتن
کنســانتره به آن ها داده شــود ،کار انجام نمی
شــود .آن هم صرف نظر از بوروکراسی اداری
که دامــدار در آن گرفتار میشــود و برای تهیه
یکتنکنسانترهبایدیکتادومیلیونخرجکند
که برای بیشتر آن ها امکان پذیر نیست ضمن
این که زمان بر اســت .وی میگوید :در آخرین
جلسهایکهبرایحلاینمشکلباآقایاورانی
رئیس جهادکشــاورزی اســتان داشتیم  ،گویا
حدود  ۵۰درصد نیاز خوراک دام ،از تولیدات
داخلی قابل تامین اســت و بقیه خــوراک دام
باید از خارج از کشــور وارد شود .درخواست ما
ازوزیرجهادکشاورزی ودولت،برداشتنتعهد
ارزی از صادرکنندگان و ملزم کــردن آن ها به
واردات علوفــه و خــوراک دام اســت زیرا علت
گرانیهای فعلی باال بــودن تقاضا و کمبود ارز
استکهباعثایجادبازارسیاهشدهاست.
وحید عطــار مدیر جهــاد کشــاورزی کالت در

پاســخ به گالیــه هــای دامــداران مــی گوید:
ما نقشــی در تعیین قیمتهــا نداریــم و این بر
عهده بازار ،تعزیرات و اداره صمت اســت .وی
درباره کمبــود جو در بــازار می گویــد :چیزی
کــه االن در بــازار موجــود اســت جــو داخلــی
اســت و چــون کشــورمان در تحریم اســت ،ما
بــرای تامیــن جــو وارداتــی مشــکل داریــم.
مدیر جهــاد کشــاورزی کالت با بیــان این که
سیاســت وزارتخانــه مــا اکنــون جلوگیــری از
توزیع نهاده خام است ،می افزاید :ما نهاده را به
صورتکنسانترهتوزیعمیکنیمکههمکیفیت
خوبیداردوهمنسبتبهسطحقیمتاستان از
پایین ترین قیمت برخوردار اســت .وی تاکید
میکند:مابههیچوجهمشکلکمبودکنسانتره
نداریم ،اما دامداران برای دریافت کنســانتره
بایددرطرحهویتگذاریدامشرکت وبیمهآن
را اجرا کنند و پس از دریافت پروانه نظام صنفی
بیایندحوالهبگیرند.ویبابیاناینکهماانتظار
داریم دامدارمان پروانه فعالیت داشــته باشــد
می افزاید :تا قبل از مهر ماه روال به این صورت
نبود اما اکنون دامدار ما از محله های دامداری
به ســمت دامداری سربســته در محل زندگی
اش برگشت ه و دام پرواری خود را فروخته است
و فقط دام هــای داشــتی را دارد یعنــی حدود
نیمــی از کل دام خــود را بــه منــزل برگردانده
اســت  ،قبــا بــه کل دام ها ســهمیه خــوراک
دام میدادیم امــا امروز برای تقســیم عادالنه
نهاده باید آمار دام ها مشــخص باشد و فقط به

شجاعی مهر /رئیس جمعیت هالل احمر نیشابور از تالش ۱۵ساعته
تیم های نجات برای نجات ســه کوهنورد گرفتار در ارتفاعات غار این
شهرستان خبر داد.اسماعیل شــاه بیکی افزود :به دنبال اعالم مرکز
 EOCجمعیت هالل احمر استان مبنی بر گرفتار شدن سه کوهنورد در
ارتفاعات غار ،دو تیم از نجاتگران امدادو نجات کوهستان به موقعیت
اعزام شدند .وی بیانکرد :پس از درخواست تیم های اعزامی مبنی بر
بیماری قلبی یکی از کوهنوردان ،به سرعت تیم سوم با همکاری هیئت

دام های فروخته نشــده که در دســت دامدار
باقــی مانده اســت ،ســهمیه کنســانتره داده
میشودواینکار باطرحهویتگذاریوپالک
کوبی و مشــخص شــدن آمارانجام می شود.
وحید عطار درباره اجبار پالکگذاری یا طرح
هویت می گوید :طبق آیین نامه اجرایی ماده
 ۱۰قانوننظامجامعدامپروری نگهداریدام
زنده صرف ًا با نصب شــماره پالک  ۱۵رقمی و
ثبت در ســامانه هویت دام مجــاز خواهد بود.
وی می افزاید :کالت حــدود  ۳۶۰هزار راس
دامسبکداردوبراساسثبتتعدادایندامها
درسامانه،منمیتوانمواکسن،دارو،خوراک
و امکانــات آن هــا را تامین کنم امــا چیزی که
تا به امــروز موفق به ثبت شــده ایــم تعداد ۴۰
هزار راس بوده و در واقع بر اساس همین آمار
ثبت شده اســت که برنامهریزی برای واردات
و ســهمیهبندی نیازهای دام انجام میشــود
زیرا همــه واکســنها و آذوقه هــا تولید داخل
کشــور نیســت .وقتی ما هنوز یک نهــم از دام
مان در شهرستان را ثبت کردهایم یعنی فقط
میتوانیــم یک نهــم از ســهمیه ای را که مقرر
است به دست آوریم.
•سیاستیمبنیبرتوزیعنهادهخامنداریم

ویمیگوید:باتوجهبهاینکهنرختبدیلنهاده
های خام خیلی باالســت ،سیاســتی مبنی بر
توزیع نهــاده خام نداریــم و این هــا را تبدیل به
کنسانترهمیکنیمکهدرآنجو،سبوس،ذرت،
سویاومکملهایغذاییالزمبهصورتیکجا
وجــود دارد .وی ادامه می دهد :ضریب تبدیل
آذوقه به گوشــت از هر  ۱۲کیلوگــرم جو ،یک
کیلوگرم گوشــت اســت در حالی که با صرف
هفتتاهشتکیلوکنسانتره،یککیلوگوشت
به دام اضافه خواهد شد یعنی با قیمت۴۵۰۰
تومان جو دامدار بایــد  ۵۴۰۰۰تومان هزینه
کند تا یک کیلو گوشت تولید کند اما در مقابل
با  ۲۱هزار تومان مصرف کنســانتره می تواند
یک کیلو گوشت برداشــت کند که این ها همه
مزایاییاستکهباتولیدفراوریشدهکنسانتره
نصیبدامدارخواهدشد.

کوهنوردی و تجهیــزات مورد نیاز به موقعیت اعزام شــدند.وی خاطر
نشان کرد :دو نفر از کوهنوردان که در نقطه پایین تری بودند به سرعت
توسط نجاتگران شــعبه به مکان امن انتقال داده شــدند و گیر افتادن
کوهنورد دیگر در ارتفاعات باالتر و همچنین تاریکی هوا کار عملیات
امدادونجات را برای نجاتگران شعبه ســخت تر کرده بود که سرانجام
این عملیات پس از  ۱۵ســاعت تالش نجاتگران و کوهنوردان سخت
کوش شعبه با نجات حادثه دیدگان به پایان رسید.

مدیرکلآموزشوپرورشاستان:

تعطیلی مدارس بر عهده
ستاد استانی مقابله با کروناست

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تصمیمگیری برای
تعطیلیمدارساستانرابرعهدهستاداستانیمقابله
با کرونا ذکر و بیان کرد :با توجه به شــدت شیوع کرونا
تصمیــم در خصوص نحــوه فعالیت مدارس در ســتاد
استانیمقابلهباکروناگرفتهمیشود.خدابندهدرگفت
وگوباایرناافزود:تصمیمجدیدیدرخصوصافزایش
شهرستانهایمشمولتعطیلیمدارسگرفتهنشده
اســت .وی ادامه داد :تشریح شرایط و وضعیت حضور
دانشآموزان و نحوه روند ضدعفونی و رعایت پروتکل
های بهداشتی و البته پیشنهاد تعطیلی در این زمینه
از ســوی اداره کل آموزش و پرورش به ســتاد اســتانی
اعــام و در نهایت تصمیم نهایی و الزماالجرا از ســوی
ستادگرفتهمیشود.ویگفت:دربرخیشهرستانها
بنا به ضرورت و وضعیت شیوع بیماری تصمیمگیری
درخصوصتعطیلیدرستادشهرستانیمقابلهباکرونا
نیزانجامشدهوبهتاییدوموافقتستاداستانیرسیده
است.ویافزود:براساستصمیمستاداستانیمقابلهبا
کرونادرخراسانرضویتعطیلییکهفتهایمدارس
شهرستانهایدرگز،تربتحیدریه،سبزوار،گنابادو
کاشمرازدوشنبهپنجمآبانماهاجراشدهاست.

کمک 30میلیاردیخیرانسالمت
استاندرایامشیوعکرونا
مدیرعامل مجمع خیرین ســامت اســتان گفــت :از
ابتدای شــیوع بیمــاری کرونا خیــران بیــش از ۳۰۰
میلیاردریالبرایکنترلوپیشگیریازکرونابهسیستم
بهداشــتی و درمانی اســتان کمــک کردهانــد .دکتر
احتشــام فر در گفت وگو با ایرنا افــزود ۱۷۰:میلیارد
ریالازاینمبالغتوسطخیرانمشهدیکمکشدهو
بقیهتوسط نیکوکارانساکندردیگرشهرستانهای
استان پرداخت شده اســت .وی ادامه داد :این مبالغ
طبقتوصیهخیرانفقطدرحوزهبیماریکروناهزینه
میشودوجدایازکمکهایساالنهخیرانسالمتبه
حوزهبهداشتودرمانخراسانرضویاست.احتشام
فر بیشــترین کمک خیران ســامت در حوزه کرونا را
مربوط به فروردین ما ه امســال با بیــش از ۹۰میلیارد
ریال اعالم کــرد و افزود :به تدریج میــزان کمک های
خیراندراینزمینه بهدلیلمسائلاقتصادیکاهش
یافته اســت .وی ادامه داد :جدا از حوزه کرونا ،خیران
سالمت در سال گذشته بیش از ۷۸۰میلیارد ریال به
حوزه بهداشت و درمان خراســان رضوی کمک کرده
اندواینکمکهاازماهی ۱۰۰هزارریالتااختصاص
 ۱۴۰میلیارد ریال برای ســاخت یک بیمارســتان را
شاملمیشود.

هوای استان 10درجه سرد می شود

کارشناسپیشبینیهواشناسیاستانگفت:دمای
هوای استان از ششــم آبان بین 8تا ۱۰درجه سانتی
گراد کاهش مییابد .رضاییپــور در گفت و گو با ایرنا
کاهش محسوس دمای هوا را ناشی از شمالی شدن
جریان های جوی و گسترش سامانه پرفشار جوی در
استاناعالمکرد.ویافزود:اینروندتاروزهایپایانی
هفتهجاریادامهخواهدیافتوحداقلدمادرمناطق
سردسیراستانطی روزهایپنجشنبههشتموجمعه
نهمآبانبهزیرصفرخواهدرسید.

