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8سبزواری طی  ۲۴ساعت
براثر بیماری کرونا جان باختند
کالته-مدیر روابط عمومی دانشــگاه علومپزشکی
سبزوار گفت :در مدت  ۲۴ساعت هشت سبزواری
براثر بیمــاری کرونا جــان خود را از دســت دادند.
محمد باقــرزاده در گفتوگو با خراســان رضوی با
بیان این که براساس آخرین و جدیدترین آمار طی
 24ساعت  ۱۲ ،ابتال و فوتی جدید کرونا در سبزوار
و شهرستان های تابعه ثبت شد ،اظهار کرد :از این
تعداد چهار نفر مربوط به مبتالیان جدید و هشــت
نفر دیگر از جــان باختــگان این بیماری هســتند.
وی افــزود :بــر این اســاس مجمــوع مبتالیــان به
 ۳۵۲۱نفــر و قربانیــان کرونــا در غرب اســتان به
 ۲۴۲نفر رســید .مدیــر روابط عمومی دانشــگاه
علومپزشکی ســبزوار درباره آمار بستری ها ،بیان
کرد :اکنون بیش از  ۲۰۵بیمــار مبتال به کرونا در
بیمارستان واسعی سبزوار بستری هستند.

حریق جایگاه سی .ان .جی گناباد
تلفات جانی نداشت

تعطیلی مدارس چناران در همه
مقاطع تحصیلی تا پایان هفته
مــدارس چنــاران در همــه مقاطــع تحصیلــی تــا
پایــان هفتــه تعطیــل شــد.به گــزارش خبرگزاری
صداوســیمای مرکــز خراســان رضــوی ،بنــا بــه
مصوبــه ســتاد شهرســتانی مقابله بــا کرونــا ،تمام
مدارس چناران در همه مقاطــع تحصیلی تا پایان
هفته بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا و برای
جلوگیری از افزایش آمار مبتالیــان به این ویروس
منحــوس تعطیل اســت.علی شمشــادی با اشــاره
به هشــدارهای ســتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر
جلوگیری از شیوع بیشــتر ویروس کرونا گفت :در
این مدت فرایند آموزش تعطیل نخواهد شد و دانش
آمــوزان از طریق مدرســه تلویزیونی ایران و شــبکه
مجازی شاد فرایند آموزش را دنبال خواهند کرد.

معارفه دومین رئیس دام پزشکی
زن استان در بردسکن
علی نوری -در جلســه ای بــا حضور مســئوالن  ،دکتر
ارینبابتداییبهعنواندومینرئیسدامپزشکیزن
استان در بردسکن معرفی شد .مدیر کل دام پزشکی
استان در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید
دام پزشــکی بردسکن ،با اشــاره به اهمیت و جایگاه
شــبکه دام پزشــکی در تأمین امنیت غذایی مردم،
گفت :پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان
و دام و ســامت فراورده هــای خام دامــی از وظایف
مهم دام پزشکی است« .دکتر شریعتی» به کارگیری
نیروهــای متخصص و متعهد را در ارتقای بهداشــت
دام و فراورده های دامی گامی مؤثر دانست و اظهار
کرد :رسالت دام پزشــکی ارائه خدمات مطلوب و با
کیفیت به مردم اســت ،در این زمینه نیز امیدواریم با
معرفی دکتر ارینب ابتدایی به عنوان دومین رئیس
دام پزشــکی زن اســتان و اولیــن مدیــردر تاریخ دام
پزشکی در بردسکن ،شاهد تحول و ارتقای خدمات
دام پزشکی در این شهرستان باشیم .وی از زحمات
و خدمات دکتر باقر پور طی دو سال مسئولیتاش در
دام پزشکی بردسکن تقدیر کرد.

مدیرپایانه مرزی دوغارون با اشاره به روند ادامه دار
معطلیکامیون ها خبر داد:

رایزنی با افغانستان برای

یک میلیارد خسارت در پی
سرقتکابل های مخابرات

افزایش ساعت کاری مرزدوغارون
مدیــر پایانــه مــرزی دوغــارون بــا
اشــاره به معطلی دو هــزار و ۵۰۰
دســتگاه کامیــون ترانزیت حامل
کاالهای صادراتــی و ترانزیتی در
گذرگاه رســمی مــرزی دوغارون
گفــت :به منظور تســهیل در روند
ورود و خروج خودروهای سنگین
در گمــرک دوغــارون هــم اکنون
ســاعت کاری این گذرگاه رسمی
از ســاعت  ۶صبــح تا  ۱۷اســت و
پیشــنهاد افزایــش ســاعت کاری
تا  ۲۲شــب نیز بــه دســتگاه های
متولی دو کشــور ارائه شــده است
و در این زمینه مســئوالن دستگاه
های متولــی در دو کشــور ایران و
افغانســتان مالقــات هــای مرزی
نیــز انجــام داده اند .کریــم نوایی
نظامــی در ایــن زمینــه بــه ایرنــا
گفت :معطلــی ایــن کامیونهای
ترانزیتی در مرز دوغارون ناشی از
نبود زیرساخت الزم برای پذیرش
خودروهای ســنگین حامل انواع
کاال در گمرک کشــور افغانستان
اســت .وی همچنیــن افزایــش
تقاضــای خریــد انــواع کاالهــای
ایرانی از ســوی تجار این کشــور و
کاهش فعالیت مرزهای « میلک»
در استان سیســتان و بلوچستان،
مرز « ماهیرود » در استان خراسان
جنوبی« ،لطف آباد » در شهرستان

درگــز و مــرز ســرخس بــا کشــور
ترکمنســتان را از دیگــر دالیــل
افزایش کامیونهای متوقف شده
در پایانــه مــرزی دوغــارون تایباد
برشــمرد .وی افــزود :در نیمــه
نخست امســال ترانزیت خروجی
از سمت گذرگاه رسمی دوغارون
بــه ســمت افغانســتان نســبت به
سال گذشــته  ۶۵درصد افزایش
یافته اســت که خــود از دیگر علل
توقف کامیون هــا در معبر زمینی
دوغارون است .مدیر پایانه مرزی
دوغــارون بــه فعالیــت  ۱۰واحــد
باســکول در گمرک منطقــه ویژه
اقتصــادی و نیــز بازارچــه مــرزی
دوغــارون در خــاک ایــران بــرای
تسهیل و شــتاب در اعزام تانکرها
و کامیــون هــای حامل ســوخت و
کاال اشاره کرد و ادامه داد :این در
حالی است که گمرک افغانستان

در آن ســوی مرز تنها یک دستگاه
باســکول در اختیــار دارد .نوایــی
گفــت :بــه طــور میانگیــن روزانه
 ۵۵۰دســتگاه کامیــون حامــل
بار ترانزیت از دوغــارون به مقصد
هرات افغانستان بارگیری و همین
تعداد کامیون از مرز اسالمقلعه آن
کشــور وارد خاک ایران میشود.
شــایان ذکــر اســت ،پایانــه مرزی
دوغارون رتبه پنجم کشور در حوزه
صادرات از معبرهای زمینی ،رتبه
ســوم ترانزیــت خروجــی و رتبــه
نخســت تردد مســافری با ناوگان
حمــل و نقــل عمومــی را در بیــن
معبرهای زمینی کشور از آن خود
کرده است و ساالنه افزون بر ۶۵۰
هــزار تــن انــواع کاالی صادراتی
و  ۴۰۰هــزار تــن کاالی ترانزیتی
از این پایانه به کشــور افغانســتان
صادر میشود.

برخورد قضایی با برپا کنندگان جشن عروسی در روستای قاسم آباد بجستان
سلیمی -فرمانده انتظامی شهرستان بجستان گفت:
حســب مصوبات ســتاد مبارزه با کرونا در بجســتان
وقاطعیــت وحمایــت همــه جانبــه دســتگاه قضایی
شهرســتان در برخورد با خاطیان  ،به رغم تاکیدات
صورت گرفته مبنی بر برگزارنشدن مراسم عروسی
و ابالغ و ارائه تذکرات الزم توســط گشت کالنتری
و دهیاری روستای قاســم آباد به متولیان برگزاری
جشن عروسی  ،متاسفانه صاحبان مجلس مذکور،

بدون رعایــت پروتکل های بهداشــتی در روســتای
قاســم آبــاد اقــدام بــه برگــزاری مراســم کردند که
موضوع در اسرع وقت صورتجلســه وتقدیم دستگاه
قضایــی شــد.آزادی خواه افزود :به دســتور رئیس
حــوزه قضایــی ،صاحبان مجلــس مذکور بــه اتهام
تهدیــد علیــه ســامت عمومی،بــرای تفهیــم اتهام
احضارشــدند و فراینــد قضایــی پرونــده در حــال
رسیدگی است.

سه شنبه  6آبان  . 1399شماره 4538

رئیس مخابرات نیشابور با اشاره به افزایش
سرقت کابل از ابتدای شیوع کرونا خبر داد :

عکس:آرشیو

صفری-شــهردار گناباد گفــت :بر اثر جرقــه در محل
تخلیه کپسول ها ،جایگاه سوخت سی .ان .جی امام
رضا (ع) درشهر گناباد دچار حریق شد .حسین زاده
افزود:اینحریقکهدرهنگاماستانداردسازیتوسط
شرکت پیمانکار و بر اثر جرقه در محل تخلیه کپسول
ها روی داده بود ،یک مصدوم داشت که برای درمان
به بیمارســتان انتقــال یافــت .وی گفت  :بــا اعزام به
موقع ماموران آتش نشانی و خدمات ایمنی گناباد به
محل این حادثه ،حریق اطفا شده و از بروز خسارت به
قسمتاصلیجایگاهووقوعخسارتبیشترجلوگیری
به عمل آمد .ویگفت :ماموران آتش نشانی در حال
بی خطرســازی این جایگاه هســتند و میــزان دقیق
خسارت واردشــده به این جایگاه بعد از بررسی های
کارشناسی متعاقبا اعالم می شود.
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شجاعی مهر -رئیس شرکت مخابرات نیشــابور گفت :از زمان شیوع
کرونا بیش از پنج هزار خط تلفن ثابت در شهرســتانهای نیشــابور
و زبرخان به علت ســرقت کابلهــای مخابرات قطع شــده که از این
تعداد تاکنون ارتباط حدود ســه هزارخط برقرار شده است.محمود
شهرآبادی افزود :تعداد ســرقت کابلهای مخابراتی از زمان شیوع
کرونا افزایش یافته به طوری که تا کنون بیــش از یک میلیارد تومان
خسارت به شرکت مخابرات وارد شده و در همین زمینه بیش از ۳۰۰
فقره پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با بیاناین که هم اکنون ۲۱مرکز روستایی در این شهرستانها
به علت کمبــود متقاضی و مشــکالت فنــی فاقد اینترنت هســتند،
خاطر نشــان کرد :از ســال گذشــته کابلهای مخابرات  ۴۷روستا
در شهرستانهای نیشابور و زبرخان به سرقت رفته و اکنون ارتباط
 ۳۱روستا برقرار شده و بقیه در حال اقدام است.وی تصریح کرد :به
دلیل سرقتهای مکرر در برخی روســتاها که دارای مسیر طوالنی
هستند از سیستم رادیو  IPیا فیبر زمینی اســتفاده میکنیم ولی در
داخل شــهرها به دلیل کم بودن فاصله این امکان وجــود ندارد و به
دلیل استمرار سرقتها هنوز قطعیها ادامه دارد.
وی با اشاره به این که کل سهمیه شــرکت مخابرات نیشابور مصرف
شــده و به خاطر کمبود کابل برای دایر کردن خطوط تلفن جدید با
مشکل مواجه هستیم ،ادامه داد :در ســرقتهای داخل شهر کابل
قطع شده کوتاه هم باشد برای برقراری مجدد شبکه نیازمند تعویض
کابل در کل مسیر هستیم به همین دلیل حتی سرقتهای کوچک
هم خســارات زیادی به بار میآورند و عالوه بر این سودی که نصیب
سارقان میشود بسیار ناچیز است به طوری که در یک فقره سرقت
۱۰میلیون تومان کابل مخابرات ،پس از شناسایی مشخص شد تنها
دوهزار و  ۵۰۰تومان نصیب سارق شده است.

کرونا پست بانک بردسکن را تعطیل کرد

علــی نوری-رئیس شــعبه پســت
بانک بردســکن گفــت :متاســفانه
تمــام کارمنــدان پســت بانــک
بردســکن مبتال به کرونا شــده اند
و بــا موافقت مدیر شــعب اســتان و
فرمانداری شــعبه از فــردا تا اطالع
ثانوی تعطیل اســت و ارائه خدمات
بــه صــورت غیــر حضــوری خواهد
بود .مهدی خــادم در گفــت و گو با
خبرنــگار ما بیــان کرد :بنــده نیز با
توجه به این که یکی از اقوام نزدیکم
مبتال بــه کرونا شــده  ،حــق حضور
در شــعبه را ندارم و بانــک تا اطالع
ثانوی تعطیل است .وی افزود :باجه
های پســت بانک در روستاها فعال
هستند و مشــتریان عزیز میتوانند

در صــورت نیــاز بــه باجــه هــای
روستایی مراجعه کنند .عاشوری فر
معاون سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی
فرماندار بردسکن بدون ارائه آمار از
تعداد مبتالیان بــه کرونا در ادارات
بردسکن گفت :هم اکنون تعدادی
از مدیران و کارمندان ادارات مبتال
به کرونا شــده اند و برخی بانک ها
از جمله پست بانک و بانک ملی نیز
درگیر این ویروس هستند که پست
بانــک بــا موافقــت مدیریت شــعب
استان تا اطالع ثانوی تعطیل شده
اســت و در صــورت نیــاز نیروهــای
کمکی از دیگر شهرســتان ها برای
ارائــه خدمات به شــعبه بردســکن
اعزام خواهند شد.

از میان خبرها
شهرستان ها

رئیسجامعهحرفهایهتلداراناستان:

افزایش ۳۰درصدی نرخ واحدهای
اقامتیبیمعنیاست

رئیــس جامعه هتلداران اســتان گفت :بــا توجه به
تورمی که یک ســال گذشــته کشــور دچار آن بوده
است افزایش نرخ  ۳۰درصدی هتلها برای جبران
خسارات معنایی ندارد .سزاوار در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :خبر افزایش  ۳۰درصدی نرخ واحدهای
اقامتی هنوز ابالغ نشــده و مــا از دســتورالعمل آن
اطالعــی نداریــم امــا در اســتان و مخصوصا شــهر
مشــهد حدود  ۹۰درصد از هتلها بــه علت این که
استانداردســازی شــدهاند ،قیمت آنها بر اســاس
نرخ آزاد حســاب میشــود .وی افزود :نــرخ آزاد به
این معنی نیســت کــه هر قیمــت پیشــنهادی مورد
قبول واقع شود ،در واقع فرایند به این صورت است
که هتلها نــرخ مد نظــر را به جامعه خود پیشــنهاد
میکنند ،جامعــه با ســازمان هماهنگمــی کند و
برای نرخ تاییدیه میگیرد و ســپس اعالم میکند.
وی ادامه داد :البته قانون افزایش نرخ  ۳۰درصدی
که مطرح شــده مخصوص هتلهایی اســت که کار
استانداردسازی آنها انجام نشده است؛ در بیشتر
اســتانهای کشــور کار استانداردســازی هتلهــا
انجام نشده اما در شــهر مشــهد بیش از  ۹۰درصد
هتلها استانداردسازی شد ه و شامل قانون افزایش
 ۳۰درصدی نمیشود .ســزاوار تصریح کرد ۱۰ :تا
 ۱۵درصد هتلهایی که در مشهد استانداردسازی
نشــده یا هنوز گواهــی استانداردســازی آن صادر
نشــده اســت باید مطابق نــرخ مصوب ســازمان که
شامل آنها میشود ،نرخ تعیین کنند .هم اکنون در
مشهد عرضه بیشتر از تقاضا و تغییر نرخها با توجه به
نبود مسافر بیمعنی است.

مدیرفناوریاطالعاتاستانداریاعالمکرد:

فعالیت بزرگ ترین سامانه
ارتباطی شبکه دولت در استان

مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت اســتانداری
گفــت :ســامانه ارتباطی شــبکه دولت در اســتان با
چهار هــزار و  ۲۰۰کاربــر در دســتگاههای اداری و
اجرایــی ،بزرگ تریــن ســامانه در بین اســتان های
کشور اســت .روحبخش در گفت و گو با ایرنا افزود:
با توجه به بزرگ بودن استان و تعداد زیاد شهرستان
ها ،شمار کاربران شــبکه دولت در استان زیاد است
چنان که پس از خراسان رضوی ،فارس با دو هزار و
 ۹۰۰کاربر در جایگاه دوم این رتبه بندی قرار دارد.
وی ادامه داد :هــم اکنون همه مکاتبــات بین دوایر
مختلف دولتی شــامل دهیاری هــا ،فرمانداری ها،
اداراتکل یابهبیاندیگرهمهساختمانهایاداری
در استان با استانداری کامال الکترونیکی است و در
این بســتر روزانه حدود  ۳۰هزار نامــه الکترونیکی
میان دستگاه های اداری استان جا به جا می شود.
ویگفت:مطابقسیاستگذاریهایصورتگرفته
فرایندهای دستگاههای اجرایی باید الکترونیکی و
در بستر مجازی به مردم ارائه شود و بر اساس اعالم
سازمان مدیریت و برنامه ریزی این اقدامات تاکنون
با ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

