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کالته /معــاون امــور اجتماعــی اداره
کل بهزیستی خراســان رضوی درباره
زندگــی مــادری تنهــا بــا نــوزاد 10
روزهاش در ویرانه های کمربندی شهر
سبزوار توضیحاتی را ارائه کرد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی،
غالمحســین حقــدادی ،معــاون امــور
اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان
رضوی با بیان این که ســه شــنبه شــب
حــدود ســاعت  11خبری به دســت ما
رســید که نــوزادی حــدود  10روزه به
همراه مــادرش در خرابه ای در اطراف
ســبزوار بــه صــورت ناگــواری زندگی
میکند ،اظهار کرد :پس از اطالع از این
خبر به بهزیستی و اورژانس اجتماعی
ماموریت داده شد که موضوع را بررسی
کنند.
وی افــزود :همــکاران در ســاعت 12
نیمه شب به محل مراجعه و نوزاد را در
شــرایطی مشــاهده کردند که مادرش
حضور نداشته و ظاهرا از محل متواری
شده است.
معــاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی
خراسان رضوی با بیان این که با اجازه
مقامات قضایی نوزاد به اداره بهزیستی
سبزوار تحویل شــد ،بیان کرد :شرایط
فعلــی نــوزاد خــوب اســت و بــه لحاظ
ســامتی بررسی شــده و فعال مشکلی
ندارد.
حقدادی تصریح کرد :از مادر نوزاد هم
اطالعی در دست نیست.

معاون شهردار مشهد خبر داد:

پیشرفت  51درصدی
تقاطع چهار سطحی
آزادگان
معاون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک
شــهرداری مشــهد گفــت :عملیــات
اجرایــی پــروژه احــداث تقاطــع چهار
ســطحی آزادگان از رونــد مناســبی
برخــوردار بــوده و دارای  51درصــد
پیشرفت فیزیکی است.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
شــهرداری مشــهد ،کاظمــی افــزود:
امیدواریم سه سطح از این پروژه بهمن
امسال آماده بهره برداری شود.

براساسگزارشمرکزملی
آماردربارهشاخصقیمت
مصرفکننده درمهرماه
مشخصشد

دانش آموزان روستای
خمیبردسکنبرایدستیابی
بهشبکهشادمجبورند
بر فراز تپه روستا بروند

مصائب
درس خواندن
رویتپه!

عکس :خراسان

توضیحاتبهزیستی
درباره زندگییکمادر
با نوزاد  10روزه
در ویرانه های
کمربندی سبزوار

دبیر ستاد گرامی داشت
هفته وحدت :برگزاری هر گونه
تجمع فقط با مجوز ستاد کرونا
خواهد بود

علی نوری /این روزها ویــروس کرونا در اقصی
نقاط کشور به ویژه خراســان رضوی جوالن می
دهد و هــر روز شــاهد افزایــش مبتالیــان به این
ویروس هســتیم .با توجه بــه تعطیلــی مدارس،
دانــش آمــوزان و دانشــجویان بایــد از طریــق
شــبکه شــاد و فضــای مجــازی دروس خــود را
دنبــال کنند اما متاســفانه برخی از روســتاهای
شهرستان بردســکن از آنتن دهی تلفن همراه
و اینترنت محروم هســتند .در روستای خمی که
نزدیکترین روســتای منطقه کوهپایــه به مرکز

شهر بردســکن اســت و فاصله آن  11کیلومترتا
بردسکن بیشتر نیست متاسفانه مردم این روستا
به ویژه جوانان ودانش آموزان از نداشتن شبکه
همراه و شــاد رنج می برند .محمــد ابراهیمیان
رئیس شــورای اسالمی روســتای خمی از توابع
بخش مرکزی بردســکن گفت :با وجــود این که
روســتای خمــی نزدیــک ترین روســتا بــه مرکز
شهرستان است اما متاسفانه دکل و آنتن هوایی
شــبکه همراه ندارد ،این درحالی است که کلیه
روســتاهای اطــراف آنتــن و دکل شــبکه همراه

آفت تحریم و کرونا برجان گلخانههای چناران
حسین باقری – تغییر الگوهای کشت ،مکانیزه
شدنروشهایآبیاریباتوجهبهخشکسالیهای
متوالــی و کمبود منابــع آبی،ضــرورت جلوگیری
از خساراتی نظیر ســرمازدگی ،تگرگ وآفات و...
همگیدالیلقویبرایهدایتکشاورزیبهسمت
کشــاورزی گلخانهای اســت .یکی از شاخههای
گلخانهداریدراستانوشهرستانچناران،تولید
گلهــای شــاخهبریده گلخانهای اســت که عالوه
برتامین نیازهــای داخلــی ،ارزآوری قابلتوجهی
دارد؛ امــا ایــن روزهــا دو لبه تیغ شــرایط ســخت
کرونایــی و تحریمهــا ومحدودیتهــای صادرات
باعث شــده اســت که نفسهــای گلخانــهداران و
تولیدکننــدگان گلهای شــاخهبریده به شــماره
بیفتد.

ضمن اینکه پس از شــیوع کرونا مشکل مضاعف
شــده و به تعطیلی صادرات انجامیده اســت .وی
میافزاید:شــیوع کرونا اندک بــازار داخلی را هم
دچار مشــکل کرده اســت؛ زیرا مجالس شــادی و
مذهبی،همایشهاومناسبتهاوایامخاصنظیر
نوروزکهیکیازمهمترینظرفیتهایبازارفروش
گل و گیاه در کشــور اســت ،با شــیوع ایــن ویروس
همگیتعطیلشدهاست .ویمیگوید:هماکنون
باتوجهبهپایینبودنتقاضا،گلوگیاههایتولیدی
بهقیمتبسیارنازلفروختهمیشود .ازسویدیگر
با توجه به خاصیت کوتاهی عمر مفید گل ،میزان
بهاصطالح دورریــز گل هم افزایــش قابلتوجهی
یافتــه اســت کــه ضــرر و زیــان مضاعفــی را برای
تولیدکنندگاندرپیدارد.

• نبود بازار فروش در داخل و عدم امکان
صادراتدرشرایطفعلی

•مسئوالن براینجاتاینصنعتواحیایآن
تدبیریبیندیشند

یکیازتولیدکنندگانگلهایشاخهبریدهبااشاره
به ضرورت احیا و توســعه بازار مصــرف در داخل و
خارج از کشــور میگوید:صادرات به کشــورهای
هدف یکی از بهترین ظرفیتها و زمینههای رشد
و شــکوفایی این صنعت بود که عالوه بر اشــتغال،
ارزآوری خوبی هم برای کشــور درپی داشــت؛ اما
متاسفانهپسازتشدیدتحریمهادرسالهایاخیر
اینموضوعدچارمشکلشد.

یکی دیگر از تولیدکنندگان صنعــت گل و گیاه هم
میگوید:مشکالتاقتصادیسالهایاخیرکشور،
اینصنعترا آنقدرضعیفوآسیبپذیرکردهاست
که بســیاری از تولیدکنندگان چــارهای جز کاهش
تولید،تغییرکشتوکاهشتعداداشتغالکارگریو
حتیفروشوتعطیلیاینحرفهراندارند.
ادامه این مطلــب را در صفحه  4شهرســتان ها به
آدرس khorasannews.comبخوانید.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مطرح کرد:

کوتاه کردن پای واسطه ها با هوشمندسازی صدور پروانه
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری مشهد
گفــت :هوشمندســازی صــدور پروانــه هــای
ساختمانی ،پای واسطه ها را کوتاه خواهد کرد.
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی شــهرداری ،
حسین نژاد اظهار کرد :در گذشته به علت شناور
بــودن درخواســت مراجعــان ،فراینــد طوالنــی

۲

میشــد و شــهروندان از حقوق خود مطلع نم 
ی
شدند؛ اما با شــیوهنامه جدید و سیستمی شدن
فرایند ،شــهروند می داند که حقوقش براساس
طــرح و خــارج از ضابطه طــرح چقدر اســت و در
ی تواند بسازد که اجرای آن،
مجموع چند طبقه م 
پای واسطهها را نیز کوتاه خواهد کرد.

دارند .وی مطرح کرد :با تعطیلی مدارس ،دانش
آمــوزان و دانشــجویان این روســتا ،از نداشــتن
اینترنت گالیه دارند و بارها مکاتباتی با مسئوالن
شهرستان و استان شده است که تاکنون به این
مطالبه به حق اهالی این روســتا به ویژه جوانان
و دانــش آمــوزان جامعــه عمل پوشــانده نشــده
است .رئیس شورای روســتای خمی بیان کرد:
دانش آمــوزان و جوانان روســتا برای ایــن که به
شــبکه همــراه و اینترنت متصــل شــوند ،باید از
مسیری ســخت باال و به کوه مجاور روستا بروند

که هر لحظه ممکن اســت یک حادثــه تلخ رقم
بخورد .ابراهیمیان از مســئوالن استان به ویژه
وزیر ارتباطات خواســت که دســتور احداث یک
دکل هوایی و راه اندازی شــبکه اینترنت را برای
این روســتای محروم صادر کنــد .وی همچنین
از آمــوزش و پرورش خواســت با توجه بــه این که
روســتای خمی از شبکه شــاد و اینترنت محروم
است برای این که دانش آموزان به لحاظ آموزشی
عقب نیفتند ،بســته هــای آموزشــی را دراختیار
دانش آموزان قرار دهند.

تکرار سناریوی کاهش قیمت انار درفصل برداشت

وقتی خستگی درجان باغدار می ماند !

ایجاد زنجیره ارزش افزوده گامی برای حمایت از باغداران انار مه والت

پوریوسف /مه والت یکی از شهرستان هایی است
که با باغ های پســته وانارش معروف اســت .دراین
شهرستان  2300هکتار از باغ ها به انار اختصاص
دارد و یکی از مهم ترین مناطق تولید انار خراسان
محسوب می شــود اما در فصل برداشت سناریوی
تکــراری قیمــت پایین خرید انار باعث شــده ســود
عمده تولید به جیب واسطه ها و دالالن برود.
شــریعتی یکی از تولید کنندگان انار مــی گوید :با
این قیمت های خرید انار باغداری صرفه اقتصادی
ندارد در حالــی که قیمت نهاده های کشــاورزی و
کارگر چندین برابر شده ولی با این وضعیت قیمت
خرید انار منطقی نیســت و از نماینده مردم منطقه

درمجلس درخواســت داریم همان طــور که برای
دیگر محصوالت مانند زعفران پیگیر هستند فکری
هم به حال انار بکنند.
کیانــی دیگر باغــدار انــار در مه والت مــی افزاید:
تاکنون چند نوبت باغ ها بر اثر سرما با خاک یکسان
شــده وامســال هم انارهــای درجه یــک را کیلویی
3700تــا  4200و انارهــای درجــه دو را حــدود
2هزار تومان فروخته ایم این در حالی است که در
بازار مه والت کیلویی 6تا6هــزارو  500تومان به
فروش می رسد.
ادامه ایــن مطلــب را در صفحه  ۲شهرســتان ها به
آدرس  khorasannews.comبخوانید.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به  ۶ماه اول امسال خبرداد:

استفاده  35هزارنفراز مشاوره تلفنی رایگان بهزیستی
حسین نوری /مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی
از کاهــش  40درصدی مراجعــه بــه دادگاه هــای
خانواده در چند ســال گذشــته خبرداد ،همچنین
گفت:طــی  ۶مــاه ابتــدای امســال  ۳۵هــزار نفــر
از مشــاوره تلفنــی رایــگان بهزیســتی برخــوردار
شدند.
پوریوســف اظهار کــرد :بهزیســتی یــک ســازمان
برخاسته از انقالب اســامی است که در سال ۵۹
تاسیس شد و امسال چهلمین سالگرد تاسیس آن
در کشور است.
مدیرکل بهزیســتی خراســان رضــوی با بیــان این
که فعالیــت های گســترده ای بــه لحــاظ قانون به
بهزیستی واگذار شده و این سازمان خدمات زیادی
را در زمینــه توانمندســازی افــراد نیازمنــد انجــام
می دهد ،افزود :کاهش آســیب هــای اجتماعی و
افزایش رفاه اجتماعــی از جمله اولویــت های این

اداره کل است .پوریوسف با اشاره به این که مراکز
مثبت زندگــی طرحی بوده که در همه شهرســتان
ها اجرایی شده است و در آن  ۲۲خدمت سطح اول
نظیر بازدید از منــازل ،گزارش مددکاری ،ارزیابی
خانواده ها ،اشتغال ،فعالیت های پیشگیرانه و...
را انجــام خواهنــد داد ،گفت :مجوز مرکز مشــاوره
و خدمت مشــاوره تخصصی بــه افراد عالقــه مند و
متخصص در این زمینه اعطا خواهد شــد تا بتوانند
کارهای مربوط به این حوزه را پیگیری کنند.
پوریوسف با اشــاره به این که وارد شــدن زوج های
متقاضی طالق به چرخه مشاوره و سازش چندین
هزار زوج و رها کردن روند طالق از آثار سامانه ثبت
طالق اســت ،افزود :ایــن اقدامات بــه کاهش ۴۰
درصدی مراجعــه به دادگاه های خانــواده در چند
سال گذشته منجر شــده و مشاوره و سازش در این
زمینه با موفقیت همراه بوده است.

تورم حدود
100درصدی
هزینهحمل
و نقل دراستان
صفحه3

یکمسئولدرمحیطزیستاستان
اعالمکرد:

دستگیریعامالن
آتش سوزی الستیکهای
فرسوده در مشهد
رئیــس اداره نظــارت و پایــش حفاظــت
محیط زیســت اســتان از دســتگیری دو
آالینــده محیط زیســتی در مشــهد خبر
داد و گفت :در پی پایش زیست محیطی
مشــترک کارشناســان نظارت و پایش و
مأمــوران یــگان حفاظت محیط زیســت
استان ،دو محموله الستیک ضایعاتی با
بیش از ۳۵۰حلقه انواع الستیک خودرو
کشــف شــد .به گزارش روابــط عمومی
محیط زیست استان ،زمانی اظهار کرد:
الستیکهایسبکوسنگینمکشوفهدر
محورمواصالتیسرخس،منطقهچاهک
کشف شــدند که از سوی ســودجویان با
هدف استخراج ســیمهای فلزی داخل
الســتیکها ،آتــش گرفتــه بــود .دراین
خصوص دو متخلف شناسایی و دستگیر
شــدند و خودروی متخلفان نیز با دستور
مقام قضایی توقیف شد.

سرپرستشهرداریمنطقه
اعالمکرد:

سامان دهی 65معتاد
بزرگراه نشین
در منطقه 5مشهد
سرپرست شــهرداری منطقه  5مشهد از
سامان دهی  65معتاد بزرگراه نشین در
منطقه خبرداد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانیشهرداریمشهد،مرادنیابااشاره
به ضرورت سامان دهی معتادان متجاهر
در ایــن منطقه ،افــزود :دربــاره معتادان
بزرگراه نشین چند مکان شاخص وجود
دارد که یکی از آن ها آیلند میانی بزرگراه
شــهید بابانظــر اســت.وی بــا اشــاره به
ضرورت و اهمیت هم افزایی و همکاری
مشــترک بین دســتگاه ها ،تصریح کرد:
در این زمینه دبیرخانه ای را تحت عنوان
کمیته ســامان دهــی معتــادان متجاهر
منطقه  5تشکیل دادیم تا مسائل مرتبط
با ایــن افــراد در این کمیته مــورد بحث و
پیگیری قرار گیرد.

