ا ز میان خبر ها
گوناگون

تشییعپیکرمدافعسالمتکه
براثرکرونا در سبزوار جان باخت

2

یک شنبه  5بهمن  .1399شماره 4612

اجتماعی-فرهنگی

مدیرکلاموراتباعاعالمکرد:

ثبتنام۱۱هزارخانواده اتباعدراستان
برای دریافت شناسنامه ایرانی

مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتان
گفت ۱۱ :هــزار خانوار در اســتان بــرای دریافت
شناســنامه ایرانی در ســامانه اداره اتبــاع ثبتنام
کردهاند .هاشمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
استان ما جزو اولین استانهایی است که کار را آغاز
کرده و اتفاقات خوب و مبارکی هــم در این باره در
خراسان رضوی افتاده است.
وی افزود :به صورت متوســط اگر هــر خانوار را ۳
نفر حســاب کنیم  ۳۳هــزار نفر متقاضــی دریافت
شناسنامه هســتند ،ما ســامانهای را ایجاد کردیم
کــه افــراد بایــد در آن ثبتنــام کننــد و نوبتدهی
شــوند و تــا  ۱۵شــهریور ســال  ۱۴۰۰نوبتدهی
داشتهایم .هاشمی با تاکید بر این که درباره تعداد
شناسنامههای صادر شــده ثبت احوال باید پاسخ
گو باشد ،گفت :از سمت اداره اتباع تاکنون ۲۵۰
نفر را برای دریافت شناسنامه به اداره ثبت احوال
معرفــی کردهایــم تــا اقدامــات الزم بــرای صــدور
شناسنامه آن ها انجام شود.

دهقانفداکار 13سالهجغتایی
گفتــی  /دانــش آمــوز نوجــوان  13ســاله
جغتایی با گزارش به موقع خود از شکستگی
ریل راه آهــن ،از وقوع یک حادثه پیشــگیری
کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا ،محمــد عباســی
دانشآمــوز  ۱۳ســاله اهل روســتای قلعه نو
شــفیع آباد شهرســتان جغتای در گفت وگو
بــا خبرنگار مــا در خصوص این اتفــاق اظهار
کرد :مشــغول بازی فوتبال با دوســتان خود
در نزدیکی ریل راه آهن بودیــم که توپ ما به
ســمت ریل راه آهــن پرتاب شــد و من
هنــگام برداشــتن توپ از کنــار ریل
متوجــه شکســتگی بخــش زیــادی
از ریل شــدم و شکســتگی به قدری
بود که انگشتان دســت در آن جا می
گرفــت.وی افزود:بالفاصلــه بعــد
از دیــدن ایــن صحنــه خــود را به
خانــه رســاندم و موضــوع را
با مادرم در میان گذاشــتم.
ایــن نوجــوان فــداکار
گفــت :مــادرم ســریع
بــا مســئول ایســتگاه
آزادوار تمــاس گرفــت و
موقعیت دقیق شکســتگی
را به آن ها گــزارش داد.وی

افزود:مسئوالن تعمیر و نگهداری بالفاصله
پس از شنیدن این خبر به محل حادثه اعزام
شدند و برای رفع مشکل شکستگی اقدام
کردند.شــایان ذکر اســت مدیرکل راه
آهن شــمال شرق کشــور پس از شنیدن
این خبــر دیــروز در حضور خانــواده این
دانش آموز ،مدیران آموزشــگاه،
شــورای اســامی روســتا و
مســئوالن راه آهن با اهدای
لــوح و کارت هدیــه از این
دانــش آمــوز فــداکار
تجلیــل کرد.ریــل راه
آهن قطار تهران–مشهد
از وســط روســتای قلعــه
نــو شــفیع آبــاد شهرســتان
جغتای عبور می کند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام خبرداد:

رفعتصرفاز ۵۰۰هکتاراراضیملیدرتربتجام
طییکسالگذشته
حقــدادی  /رئیــس اداره منابــع طبیعــی و
آبخیزداری تربت جام بااشــاره بــه رفع تصرف از
بیــش از  ۵۰۰هکتــار اراضی ملی در یک ســال
گذشــته گفــت  :در راســتای اصــل  ۴۵قانــون
اساسی و ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگل ها و مراتع و مــاده  ۶۹۰قانون مجازات
اســامی هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی
جرم محســوب و بــرای آن مجازات تعیین شــده
است.
البرز افــزود :با توجه به این کــه اراضی ملی جزو
انفــال و متعلــق بــه کل جامعــه اســت حفاظــت
ونگهــداری از این منابع مهم رســالت ســازمان

شهرستان ها

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

نوجوانیکهباگزارششکستگیریلراهآهن،از
وقوعیکحادثهپیشگیریکرد

کالته/مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت :مراسم تشییع
پیکر مدافع سالمت در شهرستان سبزواربرگزار
شــد.به گزارش خراســان رضوی ،محمد باقرزاده
بــا اعــام ایــن خبــر اظهارکــرد :مراســم وداع و
تشــییع پیکــر مدافع ســامت دکتر مســعود ناوی
دوســت ،صبح دیروز بــا حضور معاون اســتاندار و
فرماندار ویــژه شهرســتان ،جمعی از مســئوالن و
روسای ادارات ،اعضای هیئترئیســه  ،پزشکان،
پرســتاران،کارکنان و خانــواده وی در مجتمــع
آموزشی پردیس دانشگاه برگزار شد.
وی افــزود :زنــده یــاد دکتــر ناوی دوســت کــه در
بیمارســتان قمر بنــی هاشــم (ع) جویــن خدمت
میکــرد ،بــر اثر ابتــا بــه بیمــاری کوویــد  ۱۹در
بیمارســتان بستری شــد و پس از تحمل درد و رنج
بیمــاری دوم بهمن ماه در ۴۶ســالگی دار فانی را
وداع گفت.
گفتنی است ،پیکرشــادروان دکتر مســعود ناوی
دوســت بــا حضــور مســئوالن ،جامعــه پزشــکی،
خانواده معظم شــهدا و ایثارگران و اقشار مختلف
مردم پس از تشییع در گلزار شهدای سبزوارخاک
سپاری شد .

اخبار

جنــگل هــا و منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
کشوراســت.وی تصریح کرد :درهمین راستا با
دستور قاطع وصریح دادســتان تربت جام برای
پیشــگیری از وقوع جرم (تصرف اراضی ملی)و
تضییع حقوق بیت المال و حفــظ اراضی ملی و
مرتعی در یک ســال اخیردر حوزه اســتحفاظی
این شهرستان بیش از ۵۰۰هکتار اراضی ملی
رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شده است .وی
خاطرنشــان کرد :این اراضی بــه دامدارانی که
بهره برداران ذی حق مراتع شهرستان هستند،
تحویل و با مشــارکت صد درصدی مــردم مراتع
مجدد احیا شد.
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جدیدترین گزارش وزارت بهداشت درباره
وضعیت شیوع کرونا منتشر شد

خراسانرضوی
 6شهرستانزرد،بقیهآبی

بر اســاس جدیدترین گــزارش وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی
دربــاره رنــگ بنــدی شــهرها از نظــر
شــیوع کرونــا ،در خراســان رضــوی
شهرســتان های باخــرز ،خلیــل آباد ،
قوچان ،گناباد ،ســبزوار و نیشــابور در
وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و بقیه
شهرستان های استان از جمله مشهد
«آبی» هستند.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی» ،روز
گذشته همچنین جلسه ستاد استانی
مقابله با کرونا برگزار شد و در آن رئیس
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد ضمن
ابراز نگرانی از کم شدن رعایت پروتکل
ها گفت :خراســان رضــوی از نظر آمار
فوتی و بســتری روی خط ثابت اســت
و هنــوز رونــد افزایشــی نداریــم البته
تغییرات جزئــی وجود داشــته که باید
تا هفته آینده برای اعــام قطعی روند
افزایشــی صبر کنیــم .دکتــر بحرینی
یادآور شــد :طی  24ســاعت گذشــته
منتهی به ظهر شــنبه ،تعداد بســتری
هــای کرونایی جدیــد در اســتان ۹۶
نفر و کل بســتری ها  ۴۵۳نفر اســت،
همچنین تعداد فوتی هــای مثبت نیز
 ۵نفر بوده اســت .در هفته چهارم دی
ماه نیــز فوتی ها در اســتان نســبت به
اوج گیــری مرحلــه ســوم  ۹۰درصــد
کاهش داشته است که با این آمار نرخ
بروز بیمــاری ،خراســان رضــوی رتبه
 ۲۷را در کشــور دارد و مشــهد در رتبه
نوزدهم قرار گرفته اســت .شهرستان
های فیروزه ،جوین ،بینالود و مه والت
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بهتریــن شــرایط را در اســتان دارنــد.
وی در پاســخ به سوال «خراســان» در
زمینه اقدامات انجام شده برای پرونده
شهدای ســامت اســتان ،گفت۳۰ :
پرونــده تشــکیل شــد کــه  ۲۱پرونده
تکمیل و به تهران ارســال شــده است
اما هنوز هیچ پاسخی از تهران دریافت
نکرده ایــم .وی همچنین در پاســخ به
ســوالی درباره میزان ابتــای جوانان
و نوجوانان بــه کرونا در اســتان گفت:
در خراســان رضوی طی یک ماه اخیر
افزایشــی دربــاره ابتــای کــودکان و
نوجوانان نداشتیم.
قلیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد نیز در این جلسه درباره
چگونگی برگــزاری مراســم عزاداری
سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در
مشهد گفت :ما به دو مکان بزرگ مجوز
دادیم که یکی در عرصه میدان شهدا و
دیگــری در صحن جامع رضــوی بود و
 ۹۵درصد از افــرادی که در این مراکز
حاضر شــده بودند از ماســک استفاده
کردنــد ولــی هیئت هایــی از خــارج و
داخل کشور وجود داشتند که به دلیل
رعایت نکردن پروتکلها اخطارهایی
را دریافت کردند.
همچنین ســردار ابراهیــم قربان زاده
جانشــین فرماندهی نیروی انتظامی
اســتان در این جلســه ضمن ارائه آمار
بازرسی ها از واحدهای صنفی گفت:
در راه مقابله با کرونا  6فوتی و 2752
نفر مبتــا از کادر نیــروی انتظامی در
استان داشته ایم.

فرماندارتربتجامخبرداد:

بهره برداری از بزرگ ترین
پروژه آب رسانی خیرساز کشور
در دهه فجر
حقــدادی  /فرماندارتربــت جــام در جلســه ســتاد
بزرگداشت دهه فجرانقالب اسالمی گفت :همزمان
با ایــام ا ...دهه فجر بزرگ ترین پروژه آب رســانی خیر
سازکشورتوسطبنیادفرهنگیونیکوکاریحاجاکبر
ابراهیمیدرتربتجامبهبهرهبرداریرسید.مرتضی
حمیدی افــزود :عملیــات اجرایــی پروژه آب رســانی
روستاهای تحت پوشش دهستان میان جام «مجتمع
آبرسانیچشمهگل»بااختصاص10میلیاردتومان
اعتبارتوسطخیرنیکوکارحاجاکبرابراهیمیازتیرماه
امسال آغاز شد و االن به پایان رسیده است و مردم این
مناطق ازآب شرب بهداشتی و سالم بهره مندشدند.
وی با گرامی داشــت فرارســیدن ماه بهمن و ایــام ا...
دهه فجر تصریح کرد :برنامه های دهه فجر به معنای
واقعی در فضای مجازی خواهد بــود و افتتاح پروژه ها
باجمعیتکم وبارعایتپروتکلهایبهداشتیانجام
میشود.ویادامهداد:دههفجرفرصتمناسبیبرای
تبییــن دســتاوردها و ارزش های انقالب اســامی به
نسل جوان است.وی بااشاره به این که سالمت مردم
مهم است ،خاطرنشان کرد :برنامه های اجرایی دهه
فجر باید برابر با دستورالعمل های ستادملی مقابله با
کروناانجامشود.

تستمثبتکرونای  18نفردریک
دورهمیخانوادگیکوهسرخ
مهدیان/مدیرشبکهبهداشتودرمانکاشمرگفت:
 36نفرازاهالیکوهسرخدراینشهرستان بدونتوجه
بهتوصیههاوپروتکلهایبهداشتیاقدامبهبرگزاری
دورهمی و رفت و آمدهــای خانوادگی کرده بودند که
پسازانجامتستسریع،جوابآزمایش۱۸نفرازآنان
مثبت شد.دکترمحمدجوادیزدانیباهشدارجدیدر
خصوص دورهمی هــای خانوادگی که یکی از عوامل
شیوعوانتقالویروسکروناست،اظهارکرد :اگرچهبر
اساسوضعیتاعالمشدهدرنرمافزارماسک،کاشمر
دروضعیتآبیقراردارد،اماباتوجهبهشرایطشکننده
وضعیتانتظارداریمشهروندانعالوهبررعایتپروتکل
های بهداشتی به ویژه اســتفاده از ماســک و پرهیز از
دورهمیهایخانوادگیورعایتفاصلهگذاریهای
اجتماعی،سالمتخود،اعضایخانوادهوهمشهریان
را تضمین کنند تا هر چه زودتــر با قطع زنجیره انتقال
شاهدریشهکنیاینویروسباشیم.

