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رئیس بیمارستان ولی عصر بردسکن :

بیش از  70درصد بیماران بستری
در تنها بیمارستان بردسکن
کرونایی هستند
علی نوری -رئیس بیمارســتان ولی عصر بردسکن
گفــت :تنهــا بیمارســتان بردســکن کــه از قدمت
باالی  30سال برخوردار اســت و یک بیمارستان
بــا ظرفیــت  96تختخــواب دارد ،متاســفانه بیش
از  70درصــد تخت هــای آن به بیمــاران کرونایی
اختصــاص یافته اســت .ذبیحــی در گفــت و گو با
خبرنگار مــا اظهار کــرد :از تعــداد بیــش از هزار و
 600نفر که موارد مشــکوک بــه کرونا به صورت
سرپایی و مراجعه به بیمارســتان ولی عصر داشته
اند 850 ،نفر آن ها مبتال به کرونا بوده اند و بیش
از  80درصد بیماران مراجعــه کننده به اورژانس
بیمارستان عالیم کرونا را دارند .رئیس بیمارستان
بردسکن با بیان این که بیش از  70نفر از نیروهای
حوزه بهداشــت و درمان بردســکن مبتال به کرونا
شــده اند ،تصریــح کــرد :دراین خصــوص نامه ای
به رئیس اداره تبلیغات اســامی و فرمانده ســپاه
شهرســتان ارســال و درخواســت نیــروی کمکی
کرده ایــم .وی مطرح کــرد :خوشــبختانه طالب،
روحانیون و گروه های جهادی سپاه آمادگی خود
را برای هر گونه همکاری اعالم کرده اند که در این
خصوص بیــش از  10نفر از روحانیــون و یک گروه
جهادی بــه عنوان نیــروی داوطلب ،امور بیماران
کرونایــی را انجــام می دهنــد .ذبیحی گفت :ســه
بخش بیمارســتان ولی عصر بردســکن با ظرفیت
 50تخت به بیماران کرونایی اختصاص داده شده
اســت که هم اکنون تنها ســه تخت خالی داریم و
اگر تعداد بیمــاران کرونایی رو به افزایش باشــد و
ظرفیت این سه بخش تکمیل شود ،مجبوریم بخش
جراحی را برای بیماران کرونایی در نظر بگیریم.

نجات  ۷شهروند مفقود شده
دردره ای در نیشابور
شجاعی مهر -رئیس جمعیت هالل احمر نیشابور از
نجات هفت شهروند مفقود شده در ارتفاعات برف
ریز این شهرستان خبر داد که به دلیل تاریکی هوا
در دره ای معروف به دره عزرائیــل راه را گم کرده
بودند.اســماعیل شــاه بیکی افــزود :در پی اعالم
مرکز EOCجمعیت هــال احمر اســتان مبنی بر
گرفتار شدن هفت شــهروند در ارتفاعات برف ریز
که متاســفانه حضــور کــودکان  ۳و  ۷ســاله نیز در
بین آن ها گزارش شــده بود ،ســه تیم از نجاتگران
امدادونجات شــعبه کوهســتان به موقعیت اعزام
شدند.شــاه بیکی که به دلیل اهمیت حادثه ،خود
فرماندهــی عملیــات را بــر عهــده داشــت ،افزود:
همراه بودن دو کودک و دو خانم با حادثه دیدگان
که به دلیل تاریکی هــوا در دره ای معــروف به دره
عزرائیل راه را گم کرده بودند و امکان ادامه مسیر
را نداشتند ،حساسیت انجام عملیات را دوچندان
کرده بود کــه باحضور به موقــع نجاتگران و تالش
 ۶ســاعته،آن ها موفق به نجات و انتقال این افراد
به منطقه امن شــدند.وی با بیان ایــن که این افراد
به قصد طبیعت گــردی به آن منطقــه رفته بودند،
اظهار کرد :از همه کسانی که قصد رفتن به طبیعت
را دارند ،میخواهیم قبــل از تاریکی هوا خود را به
منطقه امن برسانند.

دستگیری سارق سیم وکابل
درقوچان
ایشان زاده -فرمانده انتظامی قوچان از دستگیری
ســارق ســیم وکابل و کشــف هشــت فقره ســرقت
خبرداد .سرهنگ مصرخانی گفت :ماموران دایره
تجسس کالنتری  ۱۲دربررسی وقوع این سرقت
ها  ،بــه فردی مشــکوک شــدند کــه درهماهنگی
بامقــام قضایــی بــرای دســتگیری او درعملیاتــی
ضربتی اقدام شــد .وی افزود :متهــم دربازجویی
به هشــت فقره ســرقت ســیم وکابل درشهرستان
اعتراف کرد که با به دســت آمدن مقداری از آن ها
از مخفیگاه سارق ،وی برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضایی معرفی شد.
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مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی :

مدارس 3شهرستان دیگر هم تعطیل شد

با تعطیلی مدارس ســه شهرســتان خواف،
فیروزه و چنــاران ،تعداد شهرســتان هایی
که به اضافه شهرســتان مشهد مدارسشان
تعطیــل شــده اســت ،بــه 22شهرســتان
رسید  .مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :مدارس شهرســتان مشهد و
 ۲۱شهرستان دیگر این اســتان که دارای
وضعیت قرمز ناشی از شیوع کرونا هستند
تــا  ۱۵آبان مــاه جاری بــه مدت یــک هفته
تعطیل است.قاسمعلی خدابنده در گفت
و گو با ایرنا افزود :با مصوبه ســتاد استانی
و تایید ســتاد ملی مقابله بــا کرونا ،آموزش
هــای حضــوری مــدارس شهرســتانهای
مشهد ،نیشابور ،ســبزوار ،کاشمر ،گناباد،
تربتحیدریه ،درگز ،خلیل آباد ،بردسکن،
تربتجام ،کوهســرخ ،زبرخان ،ششــتمد،
بینالود ،قوچان ،زاوه ،مه والت ،بجســتان،
خواف ،چناران ،فیروزه و صالح آباد از دهم
تا پانزدهم آبان تعطیل خواهد بود.وی ادامه
داد :در ایــن مــدت آموزش این مــدارس به

صورت غیر حضوری و از طریق شــبکه شاد
انجام خواهد شد.هفته گذشته نیز مدارس
هشــت شهرســتان تربتحیدریه ،سبزوار،
گناباد ،کاشمر ،نیشــابور ،درگز ،خلیلآباد
و چنــاران در خراســان رضــوی بــه دلیــل
گسترش شیوع کرونا تعطیل شد.مدیرکل
آموزش و پرورش خراســان رضــوی گفت:
تصمیمگیری در خصوص تعطیلی مدارس
با پیشنهاد ســتادهای شهرســتانی و تایید
ستاد استانی مقابله با کرونا یا به صالحدید
و تصویــب ســتاد اســتانی انجام میشــود.
خدابنده افزود :وضعیت مدارس از ســوی
روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان
ها به ستاد شهرستانی و از این ستاد به ستاد
اســتانی مقابله با کرونا ارائه و بر این اساس
تصمیمگیــری در خصــوص نحــوه فعالیت
مــدارس انجــام میشود.خراســان رضوی
دارای بیــش از یــک میلیــون و  ۳۵۰هــزار
دانشآموز است که معادل حدود  ۹درصد
جمعیت دانشآموزی کشور میشود.

دبیر نظام صنفی کشاورزی خلیل آباد خبرداد:

اجرا نشدن خرید کشمش درخلیل آباد توسط دولت
حسین نوری-دبیر نظام صنفیکشاورزی
خلیل آباد گفــت :بحث خرید کشــمش در
خلیــل آبــاد توســط دولــت هنــوز اجرایــی
نشــده اســت.ناصری ،دبیــر نظــام صنفی
کشــاورزی خلیــل آباد گفــت :دولــت باید
برای رفع مشکالت ریشه ای ،قوانین بانک
ها را اصالح کند تا دامدار مجبور به فروش
گوسفند مولد نباشد.
•مشکالت کشاورزی ریشه ای هستند

روح ا ...ناصــری کنــدری گفــت :برخی از
مشــکالت کشــاورزی ریشــه ای هســتند و
به دلیل ناآگاهی بــه وجود می آینــد لذا در
خصوص دســتورالعمل هــای بانکــی باید
بگویم که بیشتر ســنگ اندازی است تا کار
راه انداختن و این از مشکالت بهره برداران
در این مســیر اســت .وی درباره فروش دام
توســط دامداران گفــت :دامــداران در این
شهرســتان و حتــی در شــهرهای مختلــف
اســتان بــه دلیــل گرانــی و کمبــود نهــاده
هــا مخصوصــا کنســانتره و نیــز گرانی جو
وکاه مجبور بــه فروش دام هــای مولد خود
شــده انــد .ادامه ایــن رونــد در ســال آینده
باعــث افزایــش قیمت گوشــت در کشــور
خواهد شــد .وی افزود :قوانین بانکی مانع
اجرای برخی طــرح های نوین کشــاورزی
از جمله طرح آبیاری قطره ای شــده اســت
زیرا برای تضمین دریافت وام ،ســند زمین
کشــاورزی را رد می کنند و تنها سند ملکی
شــهری یا تجاری را قبول دارند و کشــاورز
باید برای دریافت تسهیالت و اجرای طرح
های کشاورزی به افراد مختلف برای وثیقه
التماس کند و در این راستا آن قدر کشاورز

۷

یک شنبه 1۱آبان  . 1399شماره45۴۲

در جلسه بررسی عملکرد معین های اقتصادی مطرح شد

کاشمر جزو  5شهرستان پیشرو در طرح
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی
مهدیان-جلســه بررســی عملکــرد معیــن
های اقتصادی با حضور دبیر نهاد مردمی
اقتصــاد مقاومتــی خراســان رضــوی
و فرمانــدار کاشــمر بــه صــورت ویدئــو
کنفرانسی برگزار شــد .دبیر نهاد مردمی
اقتصاد مقاومتی گفت :کاشمر هم اکنون
جزو پنج شهرستان پیشــرو در طرح مثلث
توسعه اقتصادی اســت که این موفقیت در
سایه تعامل ،همراهی و همکاری مجموعه
اداری و معیــن هــای اقتصــادی محقــق
شــده اســت .لبافی نژاد گفت :نکته قابل
توجه در این شهرســتان این است که کلیه
معین هــا از بخش خصوصی هســتند و هم
اکنــون هر چهــار معین کاشــمر فعاالنه در
حــال اجــرای کار هســتند.لبافی نــژاد با
اشاره به این که مهم ترین شاخص ارزیابی
عملکــرد معین هــای اقتصــادی و بــه تبع
آن شهرســتان ،تعــداد پروژه هــای به بهره
بــرداری رســیده و تعــداد اشــتغال محقق
شــده اســت ،تصریح کرد :شــرکت پیشرو
صالح در یک اقــدام موثر و چرخــه کامل با
شکل گیری کسب و کارهای خرد و اتصال
آن به هلدینگ پیشرو و تضمین بازپرداخت
تسهیالت به تسهیالت گیرندگان از محل
اعتبار معیــن و تضمین خریــد محصوالت
نهایی در چارچوب این الگو تاکنون 219
فعالیــت اقتصــادی را بــا حجــم ســرمایه
گذاری بیــش از  230میلیارد ریال و پیش
بینی  416فرصت شــغلی در سامانه ثبت
کرده که به تایید کارشناســان نهاد رسیده
است .فرماندار کاشمر در گزارشی با اشاره
به اقدامات و فعالیتهای انجام شده توسط
معین هــای اقتصادی فرهنگــی گفت :هر
چهــار معیــن توســعه اقتصــادی فرهنگی
شهرســتان در حال انجــام فعالیــت هایی

در راستای طرح مثلث اقتصادی و احیای
مســئولیت های اجتماعی هستند.مسلم
ســاقی ادامــه داد :شــرکت پیشــرو صالح
در حــوزه دامــداری و دامپروری ،شــرکت
گیاهــان دارویــی پرنــد در حــوزه توســعه
کاشــت گیاهــان دارویــی ،شــرکت فوالد
ترشــیز در حوزه های کشــاورزی و صنایع
تبدیلی و همچنین ســازمان همیاری های
شــهرداری های اســتان در حوزه توانمند
ســازی و مشــاغل خــرد خانگــی در شــهر
کاشمر اقدامات قابل توجهی را انجام داده
اند.وی افزود  :بر اســاس گزارش ســامانه
 BPMSدر مجموع در این شهرستان 300
فعالیت اقتصادی با حجم ســرمایه گذاری
بیــش از  350میلیــارد ریــال و پیــش بینی
 1113فرصت شغلی ثبت شــده و به تایید
کارشناســان نهاد رســیده اســت.فرماندار
کاشــمر ابــراز کــرد :تاکنــون توســط چهار
معین اقتصادی  454فعالیت در حوزه های
اقتصادی وفرهنگی و درراستای مسئولیت
اجتماعی معین هانیز  20اقــدام فرهنگی
انجــام شــده اســت.وی بابیان ایــن که 41
پروژه اقتصادی با پیش بینی اشتغال 452
نفر در شهرستان با پیشرفت 100درصدی
به بهره بــرداری رســیده اســت ،ادامه داد:
میزان اشــتغال محقق شــده این پــروژه ها
270نفر اســت.وی یادآور شــد  :به منظور
افزایش مشــارکت های مردمی در اقتصاد
و فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب،
 22تفاهــم نامــه همــکاری اقتصــادی در
چارچوب مثلث توسعه اقتصادی با همکاری
معین های اقتصادی در شهرستان به امضا
رســیده اســت.در ادامه هر یک از معین ها،
گزارشی از اقدامات انجام شده تا کنون ارائه
و موانع و مشکالت موجود را مطرح کردند.

نماینده سرخس ،فریمان و احمدآباد در مجلس خبر داد:

امضای تفاهم نامه بهره برداری از بیمارستان غدیر سرخس
بین وزارت نفت و دانشگاه علوم پزشکی استان
را بــه ایــن اداره و آن نهــاد می فرســتند که
از ادامــه رونــد کار پشــیمان می شــود .وی
افــزود :به رغــم کمک هــای دولــت ،بانک
ها با کشــاورزان آن طور که بایــد همکاری
نمیکننــد ،در حالــی کــه زمیــن هــای
کشــاورزی از نظر ریالی کلــی ارزش دارند
وبانــک ها ســندهای ایــن اراضــی را قبول
نمی کنند.
دبیر نظــام صنفــی کشــاورزی خلیــل آباد
افزود :گرانی و فقدان کودهای شیمیایی،
منجر شده اســت در بازار ،کودهای تقلبی
زیاد شود بنابراین مســئوالن باید فکری به
حال ایــن گرانی و کمبــود ها بکننــد .دبیر
نظــام صنفی کشــاورزی خلیل آبــاد گفت:
یکــی دیگــر از مشــکالت باغــداران ،بحث
دالالن است که به دلیل نبود خرید تضمینی
محصول کشمش توســط دولت ،تعداد آن
ها در حال زیاد شدن است و دالالن هستند
کــه در تعییــن قیمت هــا نقــش آفرینی می
کننــد .وی از خریــداری نشــدن کشــمش
توسط دولت در شهرستان خبرداد وافزود:
کشــمش خلیــل آبــاد ،یکــی از محصوالت
منطقــه اســت ولی هــم اینــک کشــاورزان
و باغــداران بــرای فــروش محصــول خــود
سردرگم هستند.

محمودی-نماینــده حوزه انتخابیه ســرخس در
مجلــس از امضای تفاهــم نامه بهره بــرداری از
بیمارســتان غدیــر ســرخس بیــن وزارت نفت
و دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد خبــر داد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،نماینــده حوزه
انتخابیــه در مراســم اهــدای شــش دســتگاه
ونتیالتور به بیمارســتان لقمان حکیم با اشاره
بــه تعیین تکلیــف دی کلینیک غدیــر گفت :در
گفــت وگوهایی که بــا مدیران حوزه بهداشــت
و درمــان،وزارت نفــت وبــه دنبال آن بــا رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد داشــتیم ،برای
تعییــن تکلیــف دی کلینیک غدیــر تصمیمات
خوبی گرفته شد.وی با اشاره به زیر ساخت های
این واحد درمانی که توسط وزارت نفت ساخته
و تجهیز شــده اســت ،افزود :دی کلینیک غدیر
اگر چه هم اکنون در حد یــک درمانگاه در حال
فعالیت است اما زیر ســاخت های آن با توجه به
داشتن تخت های بستری ،آی سی یو ،جراحی
و ...از تــوان خدمــات دهــی یــک بیمارســتان
برخوردار اســت کــه متاســفانه بر اثــر اختالف
دو دســتگاه از ظرفیــت آن تاکنــون اســتفاده

نشده است.سید احســان قاضی زاده هاشمی
اضافه کرد :ما تالش کردیم در حوزه بهداشت
و درمــان و وزارت نفــت و همچنیــن گفت وگو
با وزیــر ،موانع موجــود را رفــع و مراحل تنظیم
تفاهم نامه استانی بین دانشگاه علوم پزشکی
مشهد و حوزه وزارت نفت را به منظور نحوه اداره
بیمارســتان غدیر همانند بیمارستان رضوی و
ناظران فراهم کنیم تا پروانه بیمارســتان غدیر
صادر شــود و مردم بــا بیمه هایــی کــه دارند از
خدمات ایــن بیمارســتان بهره مند شــوند.وی
در خصوص نیاز شهرســتان به دستگاه سی تی
اســکن اظهار کرد :خوشــبختانه از دو دستگاه
سی تی اسکن اهدایی سازمان بهداشت جهانی
یکی به سرخس تعلق می گیرد که به زودی پس
از تحویل بــه وزارتخانه راهی ســرخس خواهد
شد.وی در پایان با تقدیر از وزارت نفت و شخص
وزیر تصریــح کــرد :ما هــم اکنــون  60میلیارد
تومان پــروژه عمرانــی در حال انجــام داریم و با
تالش هایــی که شــده وتوافقــات اولیــه ای که
صورت گرفته اعتبارات جدید هم در راه است که
در زمان الزم مبلغ آن اعالم می شود.

از میان خبرها
شهرستان ها

راه اندازی دستگاه شیرین سازی
آب در 5روستای بجستان
مدیر امور آب و فاضالب
بجســتان گفت :در پنج
روســتای شهرســتان با
جمعیت پنج هزارو174
نفر دســتگاه آب شیرین
کن و در ســه روســتا هم
جایــگاه برداشــت آب
نصب شــده اســت.اکبر
نیا افزود :از این تعداد در یک روستا با توجه به جابه
جایی چاه و افزایش کیفیت آب ،ازدســتگاه شیرین
سازی اســتفاده می شــود.وی همچنین با اشاره به
احــداث 18جایــگاه برداشــت کارتی آب در شــهر
بجســتان تصریح کــرد :دراجرای این طــرح روزانه
20مترمکعب آب در اختیــار مصرف کنندگان قرار
مــی گیرد.اکبر نیــا افزود :آب شــرب مشــترکان از
دشــت «درزاب» در  5کیلومتری بجســتان به روش
ثقلی تامین و آب غیر شرب هم از فاصله 35کیلومتر
(دشــت منصوری) وارد شــبکه توزیع می شود.وی
گفت :در کنار عرضه آب کارتی ،اقداماتی هم برای
افزایش کیفی آب شبکه شهر بجستان از جمله خرید
آب دو قنات «درزآب» و «بســتان» و احیای دو حلقه
چاه انجام شده اســت.اکبرنیا به فرسودگی شبکه
توزیع آب شهر یونسی با هزارو700مشترک اشاره
و اظهار کــرد :در این شــهر هم یک حلقــه چاه حفر
شده در سال  ، 97پس از برق رسانی و تجهیز با توان
 15لیتر برثانیــه وارد مدار بهره برداری شــد.وی با
اشاره به ارائه خدمات امور بجستان به 59روستای
شهرســتان گفت :از این تعداد 31روســتای باالی
20خانوار تحت پوشــش قــرار دارند و بقیــه که کم
جمعیت بوده و در حد آبادی محسوب می شوند ،با
تانکر آب رسانی می شوند.

کشفکبکهایوحشیدرپرنده
فروشیقوچان
ایشــان زاده -رئیس حفاظت محیط زیســت قوچان
گفــت :در برنامــه پایــش وکنتــرل پرنده فروشــی
های قوچان توسط ماموران یگان حفاظت محیط
زیست ،تعداد ســه قطعه کبک وحشی ازیک پرنده
فروشی کشف شــد .اصالحی افزود :با توقیف این
پرنده ها و تشــکیل پرونده تخلف صیدوشکار  ،فرد
متخلف که اقدام به زنده گیری پرنده ها کرده بود،
برای برخوردقانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

