اخبار
جامعه

تعطیلی مدارس تربت حیدریه
تا 15آبان تمدید شد
مدیر آمــوزش و پرورش تربتحیدریــه گفت :بنا به
تشــخیص ســتاد کرونا ،تعطیلی آموزش حضوری
دانشآموزان در مدارس این شهرستان تا  ۱۵آبان
ماه به مدت یک هفته دیگر تمدیدشد.
محمدرضا قراییتربتی در گفت و گو با ایرنا افزود:
شآموز
در سال تحصیلی جاری بیش از ۳۷هزار دان 
در  ۲۲۹بــاب مدرســه دولتــی ۱۶۲ ،مدرســه
غیرانتفاعیودرقالبهزارو ۷۴۹کالسزیرنظردو
هزار و ۳۶۸معلم در تربت حیدریه مشغول تحصیل
هســتند.وی با بیان این کــه با توجه بــه همهگیری
ویــروس کرونــا ۶۵ ،مدرســه بــرای شــرکت ۵۰
دانشآموز در هر کالس حضوری مشــکلی ندارند
افزود :ســایر مدارس که دارای تراکم باال هســتند،
به واسطه شــرایط کرونا و تا قبل از تعطیلی اخیر به
صــورت زوج و فــرد و گروهبنــدی اداره میشــدند.
مدیــر آمــوزش و پــرورش تربتحیدریــه گفــت :بــا
بررسیهایصورتگرفتهمدارسشهرستانمجهز
به زیرساخت اینترنت هستند و آن دسته از مدارسی
هم که فاقد این مولفهاند ،به علت نبود زیرســاخت
مخابراتی شهرستان است.

دبیرشورایهماهنگیبانکهااعالمکرد:

ابتالی یک سوم کارکنان بانکهای
استان به کرونا

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
گفــت :از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا یک ســوم
از جمعیــت  ۱۳هــزار نفــری شــاغل در  ۲۶بانک
عضو این شــورا به بیماری کووید  ۱۹مبتال شدند.
صفایی نیکو در گفت و گو با ایرنا افزود :از جمعیت
مبتالیان به کرونا در سیستم بانکی استان تاکنون
۹نفر جان خــود را از دســت دادند و بقیــه آن ها یا
درمان شدند یا تحت درمان قرار دارند.

فوت7بیمارکروناییطی3روز
درکاشمر
مهدیان /فرمانــدار کاشــمر از فوت هفــت بیمار
مبتال به کرونا طی ســه روز در این شهرســتان خبر
داد و گفــت :متاســفانه در روزهــای اخیــر شــاهد
افزایش تعــداد مبتالیان بــه کرونا در بیمارســتان
شهید مدرس کاشمر هستیم به طوری که ظرفیت
در نظر گرفته شــده بــرای پذیرش بیمــاران مبتال
به کرونا در حال پر شــدن اســت .مســلم ســاقی با
هشدار به شــهروندان درباره لزوم رعایت پروتکل
های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و رعایت
فاصله اجتماعــی خاطر نشــان کرد :ایــن ویروس
کرونا نیســت که میزبــان خود را انتخــاب می کند
بلکه شهروندان با رفتارهای خود و رعایت نکردن
دستورالعمل های بهداشتی این ویروس را انتخاب
می کنند .فرماندار کاشــمر با اشــاره به ایــن که با
توجه به وضعیت قرمز کرونایی شهرســتان ،شاهد
اعمال محدودیت هــای جدیــد در تعطیلی برخی
از صنوف به مدت یک هفته از ابتدای آبان هستیم
یادآور شد :از شــهروندان درخواست داریم ضمن
پرهیز از مســافرت هــای غیــر ضــروری و میزبانی
مســافران و اقــوام خــارج از شهرســتان ،از حضور
در محافــل عمومی خــودداری کننــد و در صورت
ضرورت از منزل خارج شوند.

 5شنبهبازاربردسکنتعطیلشد
علی نوری /معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
فرماندار بردسکن گفت :پنج شنبه بازار بردسکن
تعطیل شــد .مهدی عاشــوری فر در گفــت و گو با
خبرنگار ما گفت :با دســتور دادســتان بردسکن و
مصوبه ســتاد کرونای شهرســتان پنج شــنبه بازار
بردســکن تا اطالع ثانوی تعطیل شد و هیچ کسی
حق ندارد حتــی در حاشــیه ورودی به پنج شــنبه
بــازار اقدام بــه فروش محصــوالت و اجنــاس خود
کند .وی اظهار کرد :متاســفانه تعداد افراد مبتال
در شهرستان رو به افزایش اســت و اکنون بیش از
 45نفر بستری در بخش کرونا داریم که بیشتر آن
هاباالی  55ســال دارند .معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعــی فرمانــدار بردســکن افــزود :شــرایط
بردسکن بحرانی و حال برخی از بیماران بستری
وخیم اســت و طــی چند روز گذشــته تعــداد فوتی
های کرونایی نسبت به هشت ماه گذشته افزایش
داشته است .وی از تکمیل شدن تعداد تخت های
بیماران کرونایی در بیمارســتان خبرداد و گفت:
دو بخش دیگر ویژه بیماران کرونایی در نظر گرفته
شده است.
عاشــوری فر تعــداد بیمــاران ســرپایی و بســتری
مشــکوک به کرونا را تاکنون قریب به هزار و 500
نفر اعالم کــرد و گفت :ازاین تعداد تســت کرونای
 700نفر مثبت   اعالم شده اســت .وی بیان کرد:
تمام جلســات در حوزه شهرســتان لغو شــده مگر
ایــن کــه جلســه اضطــراری بــرای موضــوع کرونا
باشد .وی همچنین از بسته شــدن آرامستان ها و
برگزار نشدن مجالس عروسی و ختم افراد متوفی
خبرداد و گفت :کسانی که مصوبات ستاد کرونای
شهرستان را اجرایی نکنند به نیروی انتظامی ابالغ
شده است که با متخلفان برخورد کند.
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اجتماعی-اقتصادی

وقتیخستگی
درجانباغدارمیماند!

ایجادزنجیرهارزشافزودهگامیبرایحمایتازباغدارانانارمهوالت

•بعدازسرمازدگیسال 86صادرات تعطیلشد

ســعیدی هم مــی گوید :در گذشــته انــار مــه والت به
طور مســتقیم برای صادرات در محل بسته بندی و به
کشورهایی مانند کره و ژاپن ارســال می شد ولی بعد
از ســرمازدگی ســال86باغ های منطقــه  ،بازارهای
خارجی را از دست دادیم و بعد از آن دو نوبت دیگر باغ
هادچارسرمازدگیشدواکنوندیگرخبریازمشتری
خارجینیست.ویمیافزاید:کشاورزانخردهمالک
به علت این که توان نگهــداری انار را برای فصل خارج
محصول ندارنــد مجبور به فروش محصول هســتند و
محصولشانرابهکمترینقیمتمیفروشند.
•پیشبینی 34هزارتنانار

مدیر جهاد کشــاورزی مه والت می گوید :شهرستان
مهوالتیکیازشهرستانهای باغیاستکه2300
هکتارازباغهایاینشهرستانبهاناراختصاصدارد.
ارقاماناراینشهرستانعبارتانداز:رقماردستانیمه
والت،خزر،عقدا،شیشهکپوملسکهمهمترینآنها
رقماردستانیاستو90درصدسطحباغهاراتشکیل
می دهد.مهندس قاســمی می افزاید :برای آشنایی
باغداران با ارقام مختلــف  ،باغ مادری به منظور تکثیر
ارقام شناسایی شده که با شــرایط آب وهوایی سازگار
باشــد و نیز باغ الگویی انار در سطح 2هکتار با کاشت
ارقام متفاوت که در ســنوات گذشــته از نقاط مختلف
کشور جمع آوری و کاشته شده  ،احداث شده که مورد
بازدید کارشناســان وکشــاورزان انار کار منطقه قرار
گرفتهاست.اناررقمواندرفولبرایاولینباربهصورت
الگویی دراین شهرستان در سه سال پیش کاشته شد

فرهنگی هنری

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

تکرارسناریویکاهشقیمتاناردرفصلبرداشت

پوریوسف /مه والت یکی از شهرســتان هایی است
که بــا باغ هــای پســته وانارش معــروف اســت .دراین
شهرســتان  2300هکتار از باغ ها بــه انار اختصاص
دارد و یکــی از مهم ترین مناطــق تولید انار خراســان
محســوب می شــود اما در فصل برداشــت ســناریوی
تکراری قیمت پایین خرید انار باعث شده سود عمده
تولیدبهجیبواسطههاودالالنبرود.شریعتییکیاز
تولید کنندگان انار می گوید :با این قیمت های خرید
انار باغداریصرفهاقتصادیندارد درحالیکهقیمت
نهادههایکشاورزیوکارگرچندینبرابرشدهولیبا
اینوضعیتقیمتخریدانارمنطقینیستوازنماینده
مردم منطقه درمجلس درخواســت داریم همان طور
که برای سایر محصوالت مانند زعفران پیگیر هستند
فکری هم به حال انار بکنند.کیانی دیگــر باغدار انار
در مه والت می افزاید :تا کنون چند نوبت باغ ها بر اثر
سرما با خاک یکسان شده وامسال هم انارهای درجه
یک را کیلویی3700تا 4200و انارهای درجه دو را
حدود2هزار تومان فروخته ایم این در حالی است که
در بازار مــه والت کیلویی6تا6هــزارو 500تومان به
فروشمیرسد.درهمینبارهمصدق،رئیساتحادیه
میوهوترهبارمشهدگفت:دربازارمشهدانارازکیلویی
7هزارتومانتا 15هزارتومانباتوجهبهکیفیتاناربه
فروشمیرسد.

از میان خبرها

کهاکنونبهبهرهبرداریرسیده استوپیشبینیمی
شود 34هزارتنانارامسالتولیدشود.
•واحدتولیدربوسسوسردخانه

ویمیگوید:درراستایایجادزنجیرهتولیددربخش
کشاورزیوحمایتازاینشهرستانیکواحدفراوری
انارباظرفیت300تنتولیدربوسساناراحداثشده
است که معموال انارهای درجه 2و 3برای استحصال
ربوسسبهکارخانهارسالمیشود.
وی تصریح مــی کند  :بــه منظــور کمک به باغــداران
برای نگهــداری محصول تولیدی وفــروش محصول
در زمان باالبودن قیمت وقدرت تصمیم گیری بیشتر
به باغــدار یک واحد ســردخانه با ظرفیــت3000تن
وقابلیت بسته بندی1500تن میوه درشهرستان راه
اندازیشدهاست بنابراینباتوجهبهافتشدیدقیمت
درزمان برداشــت و به منظور پیشــگیری ازخســارت
های احتمالی بــه باغداران توصیه می شودقســمتی
ازمحصولخودرادرسردخانهذخیرهودرزمانمناسب
بهبازارعرضهکنند.
•دالیلنارضایتیباغدارانانار

ویمیگوید :اناراینمیوهبهشتی که خواصمنحصر
به فرد دارویی نیز دارد  ،در دهه اخیر هم از نظر قیمت
وهم از نظــر شــرایط آب وهوایی مورد بی مهــری قرار
گرفته اســت وانار کاران با توجه به افزایــش روز به روز
هزینه هــای تولیــد وثابت مانــدن قیمت هــای خرید
انار دلســرد شــده اند زیرا باغ های انار شهرســتان در
ســال های 92، 86و 95دچار خسارت سرمازدگی
شدید شــدند که منجر به کف بر شدن تمام یا قسمتی
از درختان و خسارت زیاد وجبران ناپذیر به انار کاران
شد وازطرفیهماگرقیمتهارادرسالهایگذشته
تا به امروز بررسی کنیم می بینیم که با توجه به شرایط
هیچ گونه افزایش قیمتی نســبت به سایر محصوالت
نداشــته که مزید برعلت نارضایتی کشــاورزان از این
شرایط شــده اســت  .مهندس قاســمی خاطر نشان
می کنــد :مدیر جهادکشــاورزی درراســتای حمایت
ازباغــداران امســال به اعطــای تســهیالت بالعوض
برای اجرای سیســتم هــای آبیاری نوین،تســهیالت
مکانیزاسیون یارانه دار،تسهیالت سرمایه درگردش
وهمچنین برگــزاری کالس های آموزشــی ترویجی
درخصوص اصالح و هرس باغ ها ،تغذیه و کنترل کرم
گلوگاهبرایباغداراناقدامکردهاست.

ثبتسکهولیعهدیحضرترضا(ع)
باضربنیشابوردرفهرستملیایران

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانگفت:ثبتسکهولیعهدیحضرترضا(ع)ضربنیشابوردرفهرست
آثارملیایرانموردموافقتشورایملیکشورقرارگرفت.بهگزارشایسنا،مکرمیفربابیاناینکه
همکاریسازندهوموثریبینموزهآستانقدسرضویومیراثفرهنگیاستانشکلگرفتهاست،
افزود:ایناثرارزشمنددرموزهآستانقدسرضوینگهداریمیشودودستورالعملوآییننامههای
مرتبطبانگهداریوحفظآثارتاریخیبهرئیسموزههاواسنادآستانقدسرضویابالغشدهاست.
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اعالم ویژه برنامه های هفته
وحدت در استان
دبیرستادگرامیداشتهفتهوحدت:برگزاری

هرگونهتجمعفقطبامجوزستادکروناخواهدبود
محمــد حســام مســلمی /معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دفتــر
نمایندگی ولیفقیه در امور اهل سنت خراسان و دبیر ستاد مرکزی
گرامی داشت مراسم هفته وحدت در خراسان رضوی با تاکید بر این
که برنامه های محــوری این هفته به صورت مجــازی برگزار خواهد
شد ،گفت :امسال برنامه های بزرگداشــت هفته وحدت به صورت
محدود است و هر گونه تجمع با مجوز و با هماهنگی ستاد مبارزه با
کرونا برگزار می شود.
به گزارش خراسان رضوی ،حجت االســام والمسلمین مهربان
روز گذشــته در نشســت خبری بــه برنامه هــای هفتــه وحدت که
از پنج شــنبه تــا  17ربیــع االول ( والدت پیامبر اکــرم (ص) و امام
جعفر صادق (ع)) برگزار می شــود اشاره کرد و گفت :برنامه های
هفته وحدت امســال در دو بخش مرکزی و ستادهای شهرستانی
و مردمــی برگــزار می شــود .وی افــزود 8 :آبــان ،مصــادف با 12
ربیعاالول که با نام پیامبر اعظم(ص) و بزرگداشــت مقام ســردار
حاج قاسم ســلیمانی نامگذاری شــده است ،در مشــهد دو برنامه
خواهیم داشــت؛ اول ،دیدار ائمه جماعات اهل ســنت خراسان با
نماینده محترم ولیفقیه در استان و دوم دیدار ائمه جماعات اهل
ســنت با تولیت آســتان قدس رضوی .وی ادامــه داد :روز جمعه،
 9آباننیز کاروانهــای قرآنی منادیــان وحدت را اعــزام خواهیم
کرد که متشــکل از دهها روحانی شیعه و اهل ســنت هستند ،این
روحانیــان بهصورت جمــع هــای شــشنفره در نمازهــای جمعه
شهرستانهایی که برگزاری نماز جمعه در آن مناطق منعی ندارد،
شــرکت میکنند .حجت االسالم والمســلمین مهربان در تشریح
برنامه های ســومین روز از هفته وحدت نیز گفت :روز شنبه10 ،
آبان ،یک نشست تخصصی با موضوع وحدت امت اسالم و ضرورت
استکبارستیزی با حضور جمعی 30نفره از روحانیان شیعه و اهل
سنت برگزار خواهد شــد که اســتاد رحیمپور ازغدی سخنران آن
مراســم خواهد بود .وی تصریح کرد :آخرین برنامه روز سهشــنبه
همزمان با  17ربیع االول و والدت پیامبر اکرم(ص) خواهد بود و
شامل مراسم محوری و برگزاری جشن در حرم مطهر رضوی است.
این برنامه ســاعت  9صبح برگزار میشــود و آیــتا ...علمالهدی
سخنران اصلی مراسم خواهد بود.
مهربان تولید  1800دقیقه ویژهبرنامه برای پخش در صداوسیمای
اســتان ،اعزام دهها مبلــغ مذهبی با همــکاری ســازمان تبلیغات
اسالمی برای تبیین ضرورت هفته وحدت ،تولید محتوای رسانهای
در قالب نماهنــگ ،چاپ پوســتر و مصاحبه با علمای شــیعه و اهل
ســنت با موضوع هفته وحدت در فضــای مجــازی ،غبارروبی مزار
شهدا ،دیدار و تکریم خانواده شهدای وحدت (شهدای اهل سنت و
شیعه) ،برگزاری پویش پیامبر(ص) منادی وحدت (بیان خاطرات،
قرائت قــرآن کریــم و تولید برنامــه در فضــای مجــازی) ،برگزاری
نشستهای همدلی برای علما و ائمه جماعات شیعه و اهل سنت،
برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس با هدف انزجار از استکبارستیزی
و گرامی داشت هفته وحدت ،برپایی ایســتگاههای شادی و تقدیر
از چهرههــای وحدتآفرین مردمی ،برگزاری جلســات مشــاوره و
آموزش ،اجرای موســیقی مقامی ،نورافشــانی ،تزییــن خیابانها
و اهــدای گل به مــردم را از دیگر برنامــه های گرامی داشــت هفته
وحدت دانست .وی یادآور شد :هرسال یکی از برنامه های محوری
گرامی داشت هفته وحدت ،اجتماع بزرگ با حضور بیش از 700
نفر از علمای شیعه و اهل سنت بود که امسال به علت شیوع کرونا
و توصیه های ســتاد ملی مبارزه با کرونــا این برنامه اجــرا نخواهد
شــد ،ضمن این که اگــر برنامه ای شــرایط برگزاری طبــق پروتکل
های بهداشتی را نداشــته باشــد آن برنامه لحظه آخر هم که باشد
لغو خواهد شد.

معاونفرهنگیارشاداستانخبرداد:

آغاز طرح پاییزه کتاب از ۲۴آبان

معــاون فرهنگــی و رســانهای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســتان از آغاز طرح پاییزه کتاب از  ۲۴آبان
در اســتان خبر داد .افشــین تحفهگر در گفتوگو
بــا ایکنــا ،اظهــار کــرد :ثبتنــام در طــرح پاییــزه
کتاب  99در خراســان رضوی از پنجــم آبان برای
کتابفروشیها کار خود را آغاز کرده است و تا 15
آبان ادامه دارد.معاون فرهنگی و رســانهای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســتان ادامه داد :امسال نیز
 25درصد به یارانه کتاب اضافه و سقف خرید 200
هزار تومان تعیین شده است که این طرح در هفته
کتاب و از  24آبان آغاز خواهد شــد و تا پایان آبان و
به مدت یک هفته ادامه دارد.

تمدیدمهلتارسالآثاردوساالنه
نقاشیشاهنامهفردوسی
مهلت ارسال آثار برای نخســتین رویداد دوساالنه
ملی نقاشی شاهنامه فردوســی تا  ۲۵آبان تمدید
شد .به گزارش ایسنا ،رزم و نبرد ،شخصیتنگاری،
پیکار نیکی و بــدی ،تراژدی اســطوره ،جغرافیای
تاریخــی ،آیین و مناســک و نیایش در شــاهنامه از
جمله موضوعات این فراخوان است.

فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیاستان
اعالمکرد:

افزایشصددرصدیدستگیری افراد
مرتبطباجرایم حوزه میراث فرهنگی
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایــعد ســتی اســتان از افزایــش
صددرصــدی دســتگیری افــراد مرتبط بــا جرایم
حــوزه میــراث فرهنگــی طــی امســال خبــر داد و
گفت ۶۴ :درصــد دستگیرشــدگان بومــی و ۳۶
درصد غیربومــی بودهانــد .ســرهنگ محمدعلی
مدیر در گفت و گو با ایســنا اظهار کــرد :این جرایم
شــامل حفاری ،تخریب ،تجاوز به حریم ،ســرقت،
ساختوســاز ،خریدوفــروش ،مرمــت غیرمجــاز،
تسطیح ،تغییر کاربری ،تصرف عدوانی ،طرحهای
عمرانی و اکتشافی و فلزیاب بوده که درمجموع۲۸
درصد افزایش داشته است.

رئیسستادپدافندغیرعاملتربتجام:

رزمایش دفاع از مقر ادارات
در تربت جام برگزار می شود

حقدادی/فرماندار ورئیس ستاد پدافند غیرعامل
تربت جــام گفــت  :همزمــان با هفتــه پدافنــد غیر
عامــل رزمایش دفــاع از مقــر ادارات و ســازمان ها
۱۱آبان باشــرکت مدیران ،کارکنان و بســیجیان
در شهرســتان تربت جام برگزار می شود.مرتضی
حمیدی بااشاره به اهمیت پدافند غیرعامل افزود:
پدافند غیرعامل بســیار مهــم و نقــش آن اثرگذارو
پشــتیبانی کننده در قبل و زمان بحران است.وی
ادامه داد :پدافند غیر عامل برای آمادگی ادارات و
سازمان ها در شرایط ایجاد احتمالی بحران ودفاع
از محیط  ،حــوزه کاری  ،اداری ،مراجعان و کوی و
برزن اســت.وی با اشــاره به برگزاری مانور پدافند
غیر عامل درســال گذشــته قبــل از ســاعت اداری
تصریح کرد :درمانور پدافند غیر عامل سال گذشته
حضور مدیران به موقع بود اما ابزارآالت و تجهیزات
ایراد داشــت که باید تجهیزات و امکانات اداری به
روز باشد.

