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رفع تصرف ۱۰۰هکتار از اراضی
کشاورزی روستای کاهو
باقری  -رئیــس جهاد کشــاورزی چنــاران گفت :با
دستور دادستان شــهر جدید گلبهار  ۱۰۰هکتار
از اراضی کشاورزی روســتای کاهو از توابع بخش
گلبهار شهرستان چناران تخریب و به حالت اولیه
بازگردانده شد .روستانژاد افزود :متصرفان دراین
 100هکتــار از زمینهای کشــاورزی بــه صورت
غیرمجاز  160بــاغ ویال احداث کــرده بودند .وی
ادامه داد :در مرحله دوم اجرای این طرح قرار است
 ۲۰۰هکتار دیگر رفع تصرف شود.
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دانش آموزان روستای خمی بردسکن برای دستیابی به شبکه
شاد مجبورند برفراز تپه روستا بروند

مصائب درس خواندن روی تپه!

۳

پنج شنبه  8آبان  . 1399شماره 4540

توضیحات بهزیستی درباره زندگی زنی با
نوزاد  10روزه در ویرانه های کمربندی سبزوار

رکوردشکنیتعدادبستریهای
کرونادرتربتحیدریه
شعبانی-رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهرستان
تربــت حیدریه گفــت :با افزایــش شــدید در موارد
بســتری و فوتــی ناشــی از ابتال بــه بیمــاری کرونا
در جمعیــت تحــت پوشــش مواجــه هســتیم و
120بیمار در بخش بیماران کرونایی بیمارستان
آموزشــی درمانــی نهــم دی بســتری شــده اندکه
رکورد جدیدی از نظر تعدادبستری هاست .دکتر
ابراهیمــی پور ،افزود:هشــدارها جــدی اســت و
مردم بایــد توجه ویــژه ای بــه این موضوع داشــته
باشند زیرا با سرد شدن هوا و شــیوع بیماری های
فصلــی ماننــد آنفلوآنزا قطعــا با مشــکالت زیادی
روبــه رو خواهیم بــود.وی افــزود :دانشــگاه علوم
پزشــکی تربت حیدریه با تحت پوشــش قرار دادن
ســه شهرســتان تربت حیدریه ،مــه والت و زاوه به
بیش از  ۳۶۰هزار نفر خدمات آموزشی ،بهداشتی
و درمانی ارائه می دهد.

تصادف کامیون با تیبا
در محور بردسکن به بجستان
یک قربانی گرفت
علی نوری -فرمانــده انتظامی بردســکن گفت:
تصادف رخ به رخ یک دســتگاه کامیون با ســواری
تیبا در محور بردسکن به بجستان یک کشته و یک
مصدوم به جا گذاشت .سرهنگ محمود مختاری
گفت :برابر اعالم مرکز فوریتهای پلیســی ۱۱۰
مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر  ۸محور
بردسکن  -بجســتان ،گشــت تصادفات به همراه
نیروهای امدادی به محل اعزام شدند .وی افزود:
با حضور مأموران در محل و در بررســیهای اولیه
مشخص شــد در این حادثه یک دســتگاه کامیون
با یک دستگاه ســواری تیبا تصادف کرده است که
متاسفانه در این ســانحه ،راننده تیبا فوت و راننده
کامیون مصدوم شــد که به مراکز درمانی منتقل
شــده اســت .محمود مختــاری فرمانــده انتظامی
بردســکن در خاتمه ضمن توصیه بــه رانندگان در
خصوص رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگی و
پرهیز از عجله و شــتاب در رانندگی ،تصریح کرد:
علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه انحراف
به چپ سواری تیبا اعالم شده است.

پلمب  2کافه و کافی شاپ
در کاشمر
مهدیان -دادستان عمومی و انقالب کاشمر گفت:
با هــدف اعمــال محدودیت هــای اعالم شــده در
خصــوص ممنوعیــت برخــی از مشــاغل ،دو کافه
و کافی شــاپ در کاشــمر بــه دلیل بــی توجهی به
توصیه ها و هشــدارهای بهداشــتی پلمب شدند.
غالمرضا طالعی با اشاره به وضعیت قرمز و بحرانی
کرونا در کاشــمر افــزود :در بازرســی انجام شــده
گروههای نظارت بر فعالیت صنوف در شهرستان،
دو کافه و کافیشــاپ در حاشــیه بولــوار امامزاده
ســیدمرتضی(ع) و ابتــدای جــاده مشــهد کــه بــه
رعایت دستورات بهداشــتی و توصیههای اصناف
بیتوجــه بودند ،پلمب شــدند .وی با بیــان این که
این واحدهــای پلمب شــده متخلــف فاقــد پروانه
فعالیــت هم بودنــد ،خاطر نشــان کرد :بــه منظور
اجرای دقیق محدودیتهای اجتماعی اعالم شده
از سوی ستاد مبارزه با کرونا ،طرح تشدید نظارت
بر فعالیت اصنــاف در دســتور کار ادارات صنعت،
معدن و تجارت ،مرکز بهداشت ،تعزیرات حکومتی
و اتاق اصناف قرار گرفته اســت و بــا صنوفی که به
موارد اعالمی بی توجه باشــند ،برخورد می شود.
دادســتان کاشــمر با تاکید بر لزوم توجــه و رعایت
پروتکل های بهداشــتی از ســوی مــردم و اصناف
ابراز کرد :به اذعان متولیان حوزه سالمت ،ظرفیت
تخت هــای بیمارســتانی بــرای پذیــرش بیماران
کرونایی در حال پر شــدن اســت بنابراین ضروری
اســت برای جلوگیری از به خطر افتادن ســامت
افــراد جامعه و نیز قطــع زنجیره انتقال ،اســتفاده
از ماســک و حفــظ فاصلــه اجتماعــی و پرهیــز از
مسافرتهای غیرضروری در دستور کار قرار گیرد.

علی نوری -این روزها ویروس کرونا در اقصی
نقاط کشور به ویژه خراسان رضوی جوالن
می دهد و هر روز شــاهد افزایش مبتالیان
به این ویروس هســتیم .با توجه به تعطیلی
مــدارس ،دانــش آمــوزان و دانشــجویان
باید از طریق شــبکه شــاد و فضای مجازی
دروس خــود را دنبــال کنند اما متاســفانه
برخی از روستاهای بردسکن از آنتن دهی
تلفن همراه و اینترنت محروم هســتند .در
روســتای خمی کــه نزدیک ترین روســتای
منطقه کوهپایه به مرکز شهر بردسکن است
و فاصله آن  11کیلومترتا بردسکن بیشتر
نیســت متاســفانه مردم این روســتا به ویژه
جوانان ودانش آموزان از نداشــتن شــبکه
همراه و شــاد رنــج مــی برنــد .ابراهیمیان
رئیــس شــورای اســامی روســتای خمی
از توابع بخــش مرکزی بردســکن گفت :با
وجود این که روســتای خمــی نزدیک ترین
روستا به مرکز شهرستان است اما متاسفانه
دکل و آنتن هوایی شبکه همراه ندارد ،این
درحالی است که کلیه روســتاهای اطراف
آنتن و دکل شــبکه همراه دارند .وی مطرح

کرد :با تعطیلــی مدارس ،دانــش آموزان و
دانشجویان این روستا که به خانه بازگشته
اند ،از نداشتن اینترنت گالیه دارند و بارها
مکاتباتی با مسئوالن شهرســتان و استان
شده است که تاکنون به این مطالبه به حق
اهالی این روســتا بــه ویژه جوانــان و دانش
آموزان جامعه عمل پوشــانده نشده است.
رئیس شــورای روســتای خمی بیــان کرد:
دانش آموزان و جوانان روســتا برای این که
به شبکه همراه و اینترنت متصل شوند ،باید
از مسیری سخت باال و به کوه مجاور روستا
بروند که هر لحظه ممکن است یک حادثه
تلخ رقم بخــورد .ابراهیمیان از مســئوالن
اســتان به ویژه وزیر ارتباطات خواســت که
دستور احداث یک دکل هوایی و راه اندازی
شبکه اینترنت را برای این روستای محروم
صادر کند .وی همچنین از آموزش و پرورش
خواست با توجه به این که روستای خمی از
شبکه شاد و اینترنت محروم است برای این
که دانش آمــوزان به لحاظ آموزشــی عقب
نیفتند ،بســته هــای آموزشــی را دراختیار
دانش آموزان قرار دهند.

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

استفاده  35هزارنفر
از مشاوره تلفنی رایگان بهزیستی

حســین نوری -مدیرکل بهزیســتی اســتان از
کاهش  40درصدی مراجعه به دادگاههای
خانــواده در چنــد ســال گذشــته خبــرداد و
گفت:طــی شــش مــاه ابتــدای امســال ۳۵
هزار نفر از مشــاوره تلفنی رایگان بهزیستی
برخــوردار شــدند .پوریوســف اظهــار کرد:
بهزیستی یک ســازمان برخاســته از انقالب
اســامی است که در ســال  ۵۹تاسیس شد
و امســال چهلمین ســالگرد تاســیس آن در
کشــور اســت .مدیرکل بهزیستی اســتان با
بیان ایــن کــه فعالیت هــای گســترده ای به
لحــاظ قانونی بــه بهزیســتی واگذار شــده و
ایــن ســازمان خدمــات زیــادی را در زمینــه
توانمندســازی افــراد نیازمنــد انجــام مــی
دهد ،افزود :کاهش آســیب هــای اجتماعی
و افزایــش رفــاه اجتماعــی از جملــه اولویت
های این اداره کل اســت .پوریوســف با بیان
این که مراکز مثبت زندگــی طرحی بوده که
در همه شهرســتان ها اجرایی شــده است و
در آن  ۲۲خدمــت ســطح اول نظیــر بازدید
ازمنازل ،گزارش مددکاری ،ارزیابی خانواده
ها ،اشــتغال ،فعالیت های پیشگیرانه و ...را
انجام خواهند داد ،گفت :مجوز مرکز مشاوره
و خدمــت مشــاوره تخصصی به افــراد عالقه
مند و متخصــص در این زمینــه اعطا خواهد
شد تا بتوانند کارهای مربوط به این حوزه را
پیگیری کنند .وی با اشاره به این که ما معتقد
هســتیم که هم اکنــون وضعیت خانــواده در

کشور خوب نیســت و نیازمند تجدیدنظر در
سیاســت های حوزه خانواده هستیم ،اعالم
کرد :تشــکیل خانواده باید تســهیل ،تسریع
و سالم ســازی و همچنین تشــکیل خانواده
تا تحکیم آن دنبال شــود تا به طالق و آسیب
های اجتماعی منجر نشود .وی با بیان این که
تشــکیل ،تحکیم و تعالی خانواده از سیاست
هایی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید
دارند ،افزود :خانواده ای متعالی اســت که
افراد ارزشــمند ،خدمت گزار و شــهروندان
قانونمند و مسئولیت پذیر در آن رشد کنند.
وی با تاکید بر این که خانواده ای که متعالی
نباشد مطمئن ًا محصول آن فرد معتاد ،طالق،
کودک آزاری ،بی سرپرستی و زن سرپرست
خانــوار خواهــد بــود ،اظهار کــرد :ســامانه
ثبت طالق با نظارت دادگســتری استان در
بهزیستی فعال اســت و کلیه طالق ها نیز در
این سامانه ثبت می شود .پوریوسف با اشاره
به این که وارد شدن زوج های متقاضی طالق
به چرخه مشاوره و سازش چندین هزار زوج
و رها کــردن روند طــاق از آثار ســامانه ثبت
طالق اســت ،افزود :این اقدامات به کاهش
 ۴۰درصدی مراجعه به دادگاه های خانواده
در چند سال گذشته منجر شــده و مشاوره و
ســازش در این زمینه با موفقیت همراه بوده
اســت.وی اظهار کرد ۳۵ :هزار نفر در شش
ماه ابتدای ســال از خدمات مشــاوره تلفنی
رایگان بهزیستی برخوردار شده اند.

کالتــه -معــاون امــور اجتماعــی اداره کل
بهزیســتی اســتان درباره زندگــی مادری
تنهــا بــا نــوزاد  10روزه اش در ویرانه های
کمربنــدی شــهر ســبزوار توضیحاتــی را
ارائــه کرد .بــه گــزارش خراســان رضوی،
غالمحســین حقــدادی ،معــاون امــور
اجتماعــی اداره کل بهزیســتی خراســان
رضوی با بیان این که سه شنبه شب حدود
ســاعت  11خبری به دســت ما رســید که
نوزادی حــدود  10روزه به همــراه مادرش
در خرابــه ای در اطراف ســبزوار به صورت
ناگواری زندگی می کند ،اظهار کرد :پس

از اطالع از این خبر به بهزیستی و اورژانس
اجتماعی ماموریت داده شــد کــه موضوع
را بررســی کنند .وی افزود :همــکاران در
ساعت 12نیمهشببهمحلمراجعهونوزاد
را در شرایطی مشــاهده کردند که مادرش
حضورنداشتهوظاهراازمحلمتواریشده
اســت .وی با بیان این که با اجــازه مقامات
قضایی نــوزاد به اداره بهزیســتی ســبزوار
تحویل شد ،بیان کرد :شــرایط فعلی نوزاد
خوباستوبهلحاظسالمتیبررسیشده
وفعالمشکلیندارد.حقدادیتصریحکرد:
از مادر نوزاد هم اطالعی در دست نیست.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار درباره شاخص قیمت مصرفکننده
در مهرماه مشخص شد:

تورم حدود  100درصدی
هزینه حمل و نقل در استان

حمیدی -بــر اســاس گــزارش مرکز ملــی آمار
دربــاره شــاخص قیمــت مصرفکننــده در
مهرمــاه ،هزینههــای حملونقــل اســتان در
مهرماه امســال  98.1درصد نســبت به مدت
مشابه ســال گذشــته بر اساس شــاخص تورم
نقطهبهنقطه گرانتر شــده اســت .به گزارش
خراســان رضوی ،بر اســاس دادههــای مرکز
آمار ایران ،نرخ تورم ماهانه اســتان در مهرماه
به 7درصد  ،نرخ تــورم نقطهبهنقطه به 39.9
درصد و نرخ تورم  12ماهــه منتهی به مهرنیز
به  24.65درصد رســیده است ،بدین ترتیب
قیمت کاالهــا و خدمــات مصرفی اســتان در
مهر امسال نســبت به مهر سال گذشته بهطور
متوسط حدود 40درصد گرانتر شده است.
این تورم یا افزایش قیمت در گروه خوراکیها،
آشــامیدنی هــا و دخانیــات نســبت بــه مهــر
ســال گذشــته  45.5درصــد بــوده و در گروه
کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات افزایــش
 36.1درصدی را نسبت به مهر سال گذشته
داشته اســت .متوســط کشــوری نرخ تورم در

گروه اول  40.5درصد و در گــروه دوم 41.9
درصد بوده است که بدین ترتیب نسبت گرانی
سفره مردم اســتان در مهر نسبت به مهرسال
گذشــته 5درصــد باالتر از متوســط کشــوری
بــوده اســت .همچنیــن نرخ تــورم ســاالنه در
گروههــای اصلی کاالهــا و خدمــات مصرفی
در اســتان در گروه خوراکیها و آشــامیدنیها
 23.7درصد ،دخانیات  16.1درصد ،پوشاک
و کفش 4 2 . 5د ر صد  ،حملو نقــل 5 7 . 9
درصد و هتل و رســتوران  28.5درصد افزایش
داشــته اســت که در شــاخصهای خوراکیها
و آشــامیدنیها ،پوشــاک ،کفــش ،هتــل و
رستورانهاتورماستانباالترازمتوسطکشوری
بوده اســت .از ســوی دیگر اگرچه نرخ تورم 12
ماهه اســتان بــرای خانوارهای شــهری 23.6
درصــد بوده و بعــد از اســتان آذربایجــان غربی
کمترین تورم را به خود اختصاص داده است اما
نرخ تورم  12ماهه برای خانوارهای روســتایی
اســتان 28.4درصد بــوده که به نســبت ،جزو
استانهای با نرخ تورم باال بوده است.

توزیع  ۱۸۰۰بسته کمک معیشتی بین نیازمندان تربت حیدریه
شعبانی-دبیر قرارگاه جهادی شهید حاج قاسم
ســلیمانی تربت حیدریه گفت :با کمک خیران
نیک اندیش  ۱۸۰۰بســته کمک معیشــتی در
قالب کاالهــای مورد نیاز خانواده ها در هشــت
ماه گذشــته بین نیازمندان و متضرران از کرونا

توزیعشدهاست.اشرفزادهافزود:درهشتمین
مرحله که چند روز گذشته به انجام رسید ۲۵۰
بسته کمک معیشتی شامل برنج ،روغن ،مرغ،
ماکارونی ،رب و ســایر اقالم مورد نیاز خانوارها
که توسط خیران تهیه شده بود ،توزیع شد.

از میان خبرها
شهرستان ها

ناظر گمرکات خراسان رضوی خبر داد:

صادرات  ۷۷۰میلیون دالری
استان در  ۷ماه سال ۹۹

ناظر گمرکات اســتان گفت :میزان صادرات کاال
از گمــرکات خراســان رضوی طی هفت ماه ســال
 ،۹۹معــادل  ۱۴۵۱هــزار تــن و بــه ارزش ۷۷۰
میلیون دالر است .جهانخواه در گفتوگو با ایسنا
افــزود :طی مدت یاد شــده میزان واردات اســتان
 ۹۲هزار تن و بــه ارزش حــدود  ۲۱۰میلیون دالر
بوده اســت .با توجه به مقایســه ارقام ،صــادرات و
واردات تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراســان
رضوی طی هفت ماه سال  ۹۹مثبت و معادل ۵۳۰
میلیون دالر اســت .جهانخواه گفــت :زعفران در
بستهبندی بیش از  ۳۰گرم ،پستهها با پوست تازه
یا خشک ،مقاطع فلزی ،پیه صنعتی مورد مصرف
در صنعــت صابونســازی ،کفپوشهــا ،مصالــح
ســاختمانی و مقاطع فلزی اقالم عمــده صادرات
استان بوده است و افغانســتان ،عراق ،ازبکستان،
ترکمنســتان و هنگکنگ مقاصد عمده صادرات
استان هستند .وی اظهارکرد :پنبه حالجی نشده
یا شانه نزده ،مواد اولیه واحدهای تولیدی ،ابریشم
خام (نتابیده) و ماشــینآالت واحدهای تولیدی،
عمده محصوالت وارداتی استان از امارات متحده
عربی ،ازبکستان ،چین ،ترکیه و هند بوده است.

شناسایی  ۱۲واحد آالینده
در خلیل آباد از ابتدای سال
حســین نوری -رئیس اداره حفاظت محیط زیســت
خلیــل آبــاد گفت :بــا هــدف کمــک بــه پاکیزگی
محیطزیســت و اتخــاذ تمهیــدات الزم از ابتــدای
امســال تــا کنــون  ۱۲واحــد آالینــده شهرســتان
شناسایی شدند و اخطار الزم به واحدها ابالغ شد.
شــفیعیان افزود :توجه این اداره به رعایت ضوابط
زیســت محیطی در فعالیــت واحدها ،بــه افزودن
 ۱۲واحد صنعتی آالینده شهرســتان به فهرســت
واحدهای آالینده و توقف فعالیت یک واحد آالینده
تا زمان رفع آلودگی منجر شد.وی افزود :بر اساس
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،واحدهای تولیدی
آالینده محیطزیســت کــه اســتانداردها و ضوابط
حفاظــت از محیطزیســت را رعایــت نمیکنند به
تشــخیص و اعالم ســازمان حفاظت محیطزیست
مشــمول پرداخــت یــک درصــد از میــزان فروش
خــود بهعنــوان عــوارض آالیندگی میشــوند که
در مالیات آن هــا لحاظ می شود.شــفیعیان ادامه
داد :بر اساس قانون بودجه ســال  ۹۹و در اجرای
تبصره یک ماده  ۳۸قانون مالیات بر ارزش افزوده
از محل بخشــی از همین درآمدهای دولتی چهار
پیشنهاد رفع آالیندگی در حوزه خلیل آباد توسط
اداره کل حفاظت محیط زیست استان به صندوق
ملی محیط زیســت ارائه شــد که دو طرح در حوزه
مراکز درمانی مربوط به تکمیل تصفیه خانه ناتمام
بیمارســتان خاتم االنبیای خلیل آبــاد و همچنین
احداث مرکز بی خطر سازی زباله های ویژه عفونی
و دو پیشــنهاد نیــز مربوط بــه رفع آلودگــی خاک
توسط شهرداری خلیل آباد بود .

مدیرجهادکشاورزینیشابورخبرداد:

برداشت ۱۶هزار تن پنبه در نیشابور

شجاعی مهر -مدیر جهاد کشــاورزی نیشابور گفت:
برداشت پنبه از مزارع نیشابور در چهار هزار و ۶۰۰
هکتار شروع شد که پیش بینی می شود  ۱۶هزار تن
پنبه از این سطح برداشت شود.فرهمندراد افزود:
نیشابور از شهرستان های مهم استان در تولید این
محصول اســت که از محصول برداشت شده حدود
 3100هکتــار پنبه اصالح شــده و حــدود 1500
هکتار پنبه رقم بومی بوده وعمده ســطح زیرکشت
پنبه متعلق به بخش میان جلگه نیشــابور است.وی
با بیان این که طی امســال  40تن بذر اصالح شده
بین بهره برداران توزیع شــده اســت ،خاطر نشــان
کرد :امسال  182هکتار از اراضی زیر کشت پنبه با
دستگاه های مکانیزه کشت شده است؛  80هکتار
توسط دستگاه های کشت مستقیم و  102هکتار با
دستگاه های پنوماتیک وکف کار.

