اخبار
اقتصادی

معاونآبوفاضالبخراسانرضویخبرداد:

صرف 3/8میلیارد برای تقویت
زیرساخت های آب شرب
روستاهای باخرز

معاون شرکت آب و فاضالب استان از اجرای پنج
پروژه تامین آب در روســتاهای شهرستان باخرز و
صرف 3/8میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت
های آب شرب خبرداد.مهدی جهان طلب افزود:
پس از اجرای طرح یکپارچه ســازی شــرکت آب و
فاضالب درابتدای سال  99کلیه امکانات شرکت
های تبصره دو و امور تابعه آبفا در اســتان برای آب
رسانی به روستاهای دچار تنش به کار گرفته شد.
وی در همین باره بــه اجرای خــط انتقال مجتمع
آب رسانی روســتاهای باخرز به طول  5کیلومتر ،
تعویض  15کیلومتر شــبکه توزیع  ،ساخت مخزن
 100مترمکعبی در روســتای گــرازی  ،الی روبی
وحفــر دو حلقه چــاه دســتی و بــه ســازی و مرمت
چشمه روستای کردیان اشــاره و اظهار کرد :برای
اجرای ایــن تعداد پــروژه  38میلیارد ریــال هزینه
شــده اســت.وی همچنیــن گفــت :با هــدف رفع
چالــش های موجــود در برخــی روســتاهای دیگر
این شهرســتان ســاخت مخــزن  500مترمکعبی
روستای اشتیوان برای رفع مشــکل هفت روستا ،
اســتفاده از منابع خارج از مدار بــرای گذر از پیک
مصرف  ،تعویض الکتروپمپ های شــناور معیوب ،
آب رسانی ســیار به روســتاها و اجاره منابع تأمین
آب (چــاه وقنــات کشــاورزی) در دســتور کار آبفا
قــرار گرفته اســت.جهان طلب بــا بیان ایــن که از
 52روســتای شهرســتان  ،فقط روســتای ((نقاره
خانه)) تحت پوشــش قرار نــدارد اعالم کــرد  :پنج
روســتای شهرســتان به صــورت مقطعی بــا تانکر
سیار آب رسانی می شوند و بقیه روستاها در قالب
مجتمع و  24ســاعته از خدمات امور آبفای باخرز
برخوردارند.
مدیر امور منابع آب قوچان با اشاره به بازه  93تا
امسال خبر داد:

ثبت ۲هزار و ۵۵۵حلقه چاه
غیرمجاز در قوچان

ســاالنه  16/5میلیون مترمکعب کاهش ســطح
آب مخازن به دلیــل وجود چاههــای غیرمجاز در
قوچــان داریم کــه از ســال  ۹۳تاکنــون  ۲هزار و
 ۵۵۵چــاه غیرمجــاز در ســامانه وزارت نیــرو در
شهرســتان قوچــان ثبت شــده اســت.به گزارش
روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــهای اســتان
مدیر امور منابع آب قوچان گفت :طی ســالهای
گذشــته  ۱۶۰۰حلقــه چــاه غیرمجــاز مســدود
شــده است.ســید موســی حســینی جعفرآبــادی
بــا اشــاره بــه مناســب ســازی مدیریــت چاههای
مجاز در دشــت قوچان اظهار کرد :با وجود ۶۷۷
چاه مجاز بــه دلیل این که دشــت قوچان یکســره
اســت و شهرســتانهای فــاروج و شــیروان را نیز
دربرمیگیــرد ضــروری اســت مدیریــت ،کنترل
و بهرهبــرداری از ایــن چاه هــا با نظــارت و جدیت
بیشتری دنبال شــود.مدیر امور منابع آب قوچان
خاطرنشــان کرد :یکی از برنامههــا مهار و کنترل
برداشتهای غیرمجاز توسط چاههای مجاز است
که این مهم با نصب کنتورهای هوشــمند و ثبت و
ضبط آن در دست کنترل قرار گرفته است.

برداشت بذر از مزارع کاهوی بذری
شهرستان مه والت
برداشت بذر از  ۵هکتار مزرعه بذری کاهو در
روستای مهنه شهرستان مه والت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان
رضوی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مه والت
گفت :کاهو در آب و هوای سرد رشد می کند ،
اما در شرایط گرما در روزهای طوالنی ،به سمت
تولید بذر میرود و شرایط آب و هوایی شهرستان
مه والت برای پرورش این گیاه مناسب نیست ،اما
برای تهیه بذر از شرایط مناسبی برخوردار است.
وی اعالم کرد :با وجود امکانات و شرایط مطلوب
نشا کاری و آماده سازی صحیح مزرعه و با توجه به
شرایط گرم منطقه ،امکان تهیه بذر مرغوب مهیا
شد ،اگر چه تداوم دماهای فرانرمال در تابستان
امسال  ،مقداری باعث بروز کاهش عملکرد شده
است.ساربان درآمدزایی باال و مصرف پایین آب
را مهمترین مزیت تولید بذر در این مزرعه اعالم
و بر ادامه انجام مطالعات و بررسیهای بیشتر در
استفاده از استعدادهای منطقه برای توسع ه بخش
کشاورزی و افزایش تولید تأکید کرد.وی افزود:
بذر به عنوان اندام اصلی تکثیر و بقای گیاهان
زراعی و مهم ترین نهاده تولید محصوالت زراعی
و پایه تولید کشاورزی ،مهم ترین عامل تامین
غذاست و نقش بسیار مهم و راهبردی در تامین
امنیت غذایی و سالمت کشور دارد.
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رئیس ستاد مقابله با کرونای کاشمر خبرداد:

کاشمرهمچنان در
وضعیت بحرانیکرونا
رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــای شهرســتان
کاشــمر همچنــان از پرخطــر بــودن وضعیــت
این منطقــه به دلیل شــیوع ویــروس کرونا خبر
میدهد و میگوید :بســیاری از شهروندان در
بیمارســتانهای کاشــمر جان خود را از دست
دادهاند.آتشنشــانان شــهر کاشــمر ،تاکنــون
چندین نوبت با به حرکت درآوردن خودروهای
آتشنشانی آژیرکشان در شهر ،شرایط بحرانی
رابهشهروندانهشدارداد هوبابلندگووضعیت
قرمزشهروشیوعویروسدلتارابهمردمگوشزد
کردهانــد ،اگر چــه آمــار فوتی هــا رو به کاهش
اســت ،اما برخی شهرســتانها مانند کاشــمر
همچنانوضعیتبحرانیدارند.
•فوت ۳۰۰نفربراثرکرونا

رئیسستادمقابلهباکرونایشهرستانکاشمر
در همیــن بــاره در گفتوگــو بــا ایســنا گفت:
متاســفانه به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشتیوحضوردرتجمعهاومراسممختلف
همچنانتعدادمبتالیانروندافزایشیدارد.
مسلمساقیاظهارکرد:ازابتدایامسالاز۱۴
هــزار و ۸۳۷نفر نمونه گرفته شــده که۵۵۷۴
مورد آن تســت پی ســی آر و  ۹۲۶۳مورد دیگر
تست رپید یا تســت ســریع کرونا بوده که تست
 ۴۶۵۸نفــر مثبــت بــوده اســت.وی گفــت :از
فروردینماه امســال تا ۲۱شهریورماه در مرکز
عصمتیه از  ۱۰هزار و  ۹۱۸نفر تســت پی سی
آر گرفته شده که تســت  ۱۸۲۸نفر مثبت بوده
اســت و از ابتــدای امســال تاکنــون ۳۱درصد
تســتهای کرونا مثبت بوده ،اما ایــن آمار فقط
در مردادمــاه بــه  ۵۴درصد رســید و ایــن قابل
مقایسه با ماههای قبل نیست.فرماندار کاشمر
افزود:اگربخواهیمکروناراتحتکنترلداشته
باشیمبایدضمنرعایتپروتکلهایبهداشتی
درصدواکسیناسیوندرجامعهافزایشیابدکه
خوشبختانه در شهرستان کاشــمر  ۴۴درصد
جمعیتهدفواکسینهشدهاند.
•افزایشدستگاههایاکسیژنساز

ســاقی ادامه داد :بــا توجه بــه افزایــش تعداد
بستریهادربیمارستانحضرتابوالفضل(ع)
و نگرانی از کمبود اکســیژن  ،بــا پیگیریهای
صورت گرفته یک دســتگاه اکسیژن ساز دیگر

به این بیمارســتان اختصــاص یافــت و اکنون
چهار دستگاه اکسیژنســاز در دو بیمارستان
شهرســتان نصب است.رئیس ســتاد مقابله با
کرونای شهرستان کاشــمر بیان کرد :باوجود
تمام اقدامات صورت گرفتــه  ،همچنان تعداد
آمــار مبتالیــان بــه کوویــد  ۱۹در شهرســتان
صعودی است و از ابتدای شیوع ویروس کرونا
تاکنون در بیمارستانهای شهرستان کاشمر
 ۳۰۰نفر بــه دلیل ابتال به ویــروس کرونا جان
خود را از دست دادهاند که تعدادی از این افراد
کاشمرینیستندومربوطبهدیگرشهرستانها
هستند که در این شهر بستری بودهاند.
•59درصد فوتی های کرونا مردان هستند

ســاقی با اشــاره به این که از ابتدای شهریورماه
تاکنــون ۲۷۱۹نمونــه گرفته شــده که تســت
 ۹۴۲مورد حدود  ۳۵درصد مثبت بوده است،
بیــان کــرد ۵۹ :درصــد مرگهــای کرونــا در
شهرســتان مربوط به مــردان و ۴۱درصد زنان
اســت.وی تصریح کرد :آبانماه سال گذشته با
 ۹۸فوتیومردادماهامسالبا ۴۱فوتیبدترین
ماههایشهرستانکاشمربودهاست،ازابتدای
امسال در بیمارســتانهای کاشــمر  ۹۷نفر بر
اثــر ابتال به کرونــا فــوت کردهاند کــه ۲۶نفر از
این افراد از ابتدای شــهریورماه تا بیســت و یکم
همین ماه جــان باخته اند.رئیس ســتاد مقابله
با کرونای شهرستان کاشمر با بیان این که ۵۸
درصد مرگهای امسال فقط در مردادماه بوده
اســت ،از شــهروندان خواســت؛ ضمن رعایت
پروتکلهای بهداشــتی انجام واکسیناســیون
را جدی بگیرند ،هم اکنون بیــش از  ۶۰نفر در
بیمارســتان شــهید مدرس بســتری هســتند،
همچنین واکسیناسیونجمعیتواجدشرایط
یشود.
شهرستانکاشمردرپنجمرکزانجامم 
•تعدادمبتالیانشناساییشدهروزانهبه
 ۱۳۰نفررسیدهاست

مدیرشبکهبهداشتودرمانکاشمرنیز رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی در شــرایط کنونــی
را همچنــان بهتریــن و ایمنتریــن اقــدام برای
پیشــگیری از ابتال بــه کرونــا دانســت و گفت:
متأسفانهشاهدآنهستیمکهجمعیتبسیاری
ماسکنمیزنند،بهسفرمیروندودرتجمعات

معاون علوم پزشکی تربت جام خبرداد:

نجات جان 3بیمار با اهدای اعضای بدن مرد ۵۹ساله تربت جامی
حقدادی-معاون درمان دانشکده علوم
پزشکی تربت جام گفت :اهدای اعضای
بدن مرد ۵۹سالهتربتجامیجانسهبیمار
نیازمند اهدای عضو را نجات داد .محمد

صادق معلم زاده افزود:عمل اهدای عضو از
اهدا کننده مرگ مغزی محمد ناصر ساالری
 ۵۹ساله که از بیمارستان امدادی شهید
کامیاب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی

شرکتومهمانی برگزارمیکنند.محمدجواد
یزدانیبابیاناینکهمیزانپایبندیشهروندان
کاشمریبهشیو هنامههایبهداشتیپیشگیرانه
درشهرستانبهکمتراز ۵۰درصدرسیدهاست،
افزود :هنوز حداکثر ظرفیت بیمارستان ۱۰۴
تخت خوابی شــهید مدرس این شهر در اشغال
بیمارانکروناییاست.
وی تصریح کرد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا
تا کنون  ۵۶۲۰نفر در کاشمر بستری شدهاند
کــه نتیجــه آزمایــش ۳۰۹۳نفــر بیــش از ۵۰
درصد مثبت بوده است.مدیر شبکه بهداشت و
درمانکاشمرتصریحکرد:درمجموعازابتدای
شیوعکروناتاکنوناز ۲۶هزارو ۳۳۱نفربیمار
بستری و ســرپایی نمونه گرفت ه شده که نتیجه
تســت  ۸۵۷۸نفر مثبت بوده است.وی اظهار
کرد :همکاری نکــردن عموم مــردم در عمل به
دستورهایبهداشتیپیشگیرانهطیچندهفته
اخیرموجبشدهوضعیتشیوعویروسکرونا،
کاشــمر را به رنگ قرمز در آورد و شرایط پرخطر
شود.یزدانیبااشارهبهاینکهبسیاریازبیماران
بهصــورت خانوادگی در بیمارســتان بســتری
هســتند ،اظهار کرد :ابتالی این افراد به دلیل
شرکتدرمراسم جشنتولدوترحیموسفرهای
غیرضروریبودهاستواینموضوعموجبشده
هنــوز نتیجه تســت ۴۰درصــد نمونهها مثبت
باشد.ویتصریحکرد:تعدادمبتالیانشناسایی
شــده روزانه به  ۱۲۰تا  ۱۳۰نفر رسیده است،
متأســفانه کاشــمر در مواجهه با مبتالیان عدد
سهرقمیراردکردهوباوجودرونددرحالرشد
کرونای دلتا ،آمار مبتالیان در این شهر افزایش
نگرانکنندهای دارد .همچنین میانگین سنی
مبتالیان به ویــروس دلتا در شهرســتان  ۲۸تا
 ۴۴ســال اســت و اکنون ۱۵درصــد مبتالیان
ی کــه قبل از
باالی ۷۰ســال هســتند در صورت 
واکسیناســیون ۶۰تــا ۷۰درصــد مبتالیان را
ســنین  ۷۰به بــاال تشــکیل میدادند.یزدانی
گفت  :بیشترین تعداد مبتالیان به ویروس دلتا
از حاشــیه شــهر و فقط ۳۰درصــد مبتالیان از
شهرهایاطرافهستند.
درمرکزپیونداعضایدانشگاهمشهدمعرفی
شده بود ،پس از انجام مراحل تأیید مرگ
مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان
منتصریه انجام شد .وی ضمن تسلیت به
خانوادهداغداراهداکنندهعضوتصریحکرد:
کلیه های زنده یاد محمد ناصر ساالری در
بیمارستانمنتصریهبهیکمرد ۶۹سالهویک

برداشت  ۵تن پیله تر در خوشاب
ملکـی  -مدیـر جهـاد کشـاورزی خوشـاب
بـا اشـاره بـه توزیـع تخـم نوغـان پاییـزه در
شهرسـتان خوشـاب گفت :از ابتدای امسـال
تـا کنـون  ۵تـن پیلـه تـر در ایـن شهرسـتان
برداشـت شـده اسـت.
ابراهیم رودسرابی با اشـاره به افزایش توزیع
تخـم نوغـان پاییـزه از سـال گذشـته تـا کنـون
در شهرسـتان خوشـاب گفـت :توزیـع تخـم
نوغان پاییزه در دوره قبلی در روستای علیک
ایـن شهرسـتان بـه صـورت آزمایشـی انجـام
شـد و بـا توجـه بـه افزایـش آگاهـی و دانـش

بهـره بـرداران ایـن حـوزه امسـال در بیـش از
پنـج روسـتا توزیـع انجام شـد.وی بـا اشـاره به
دومیـن مرحلـه توزیـع نوغـان پاییـزه افـزود:
نوغانـداری و تولیـد فراوردههـای ابریشـمی
از فعالیتهـای جانبـی در کنـار فعالیت های
کشـاورزی و اقدامـی بـرای اشـتغال زایـی و
درآمـد پایدار روسـتاییان اسـت که بـرای بهره
بـرداری از ظرفیـت موجـود درختـان تـوت در
ماههـای شـهریور و مهـر کـه هنـوز بـرگ دهی
دارنـد و همچنیـن تقویـت اقتصـاد خانـوار
روسـتایی ،پـرورش ایـن تخمهـا بـا مشـارکت

نوغانداران پیشـرو شهرسـتان به اجرا درآمد.
رودسـرابی افـزود :پیـش از ایـن پـرورش کرم
ابریشـم تنهـا در فصـل بهـار انجـام میشـد و
بـا توجـه بـه اجـرای طـرح پـرورش پاییـزه در
سـال گذشـته و تجربـه مناسـب حاصـل از آن ،
امسـال با توجـه بـه افزایـش قیمت پیلـه عالوه
بـر توجیـه اقتصـادی مناسـب و نیـز کاهـش
امـور کشـاورزی در ایـن فصـل ،خانوادههـای
روسـتایی قبـل از آغـاز فصـل سـرما و ریـزش
بـرگ درختـان تـوت ،میتواننـد یـکدوره
پـرورش را انجـام دهنـد.

•سرایتباالیویروسدلتا

رضــا زارع ،متخصص بیماریهــای عفونی با
اشــاره به دالیل افزایش مبتالیان در کاشــمر
به ویروس دلتا به ایسنا گفت :شهرستانهای
جنوبــی کشــور ماننــد چابهــار و بندرعباس
ارتباط مســتقیم با هندوســتان دارند و در آن
جا کرونای دلتای هندی شایع شد و از سویی
در این مناطق افراد بومی و غیربومی بسیاری
ساکن هســتند که پس از ابتال و عزیمتشان
بهتمام شهرستانها از جمله کاشمر ،مشهد،
تهران و یزد ،به ســرعت این بیمــاری در تمام
کشور منتشر شــد.وی با بیان این که سرایت
این ویروس بسیار باالست ،افزود :موج پنجم
کرونا ســهمگین و مهلک و به شــدت مســری
اســت ،ویروس دلتا نســبت به موجهای قبل
 ۱۰۰برابر ســرایتزاتر اســت و سردردهای
شدید و مشکالت گوارشی از سایر عالیم قبلی
بیشــتر در این موج دیده میشود.این پزشک
متخصص افزود :برخی عالیم هشدار دهنده
در این موج هستند که باید تمامی هموطنان
مراقب باشــند ؛ این که اگر تعداد تنفس زیاد
شد و افت فشار و اکسیژن خون پیدا کردند و
بیرمق شدند و همچنین استفراغهای مکرر
داشتند ســریع به مراکز بهداشــتی و درمانی
مراجعه کنند.وی همچنان استفاده از ماسک
را به عنوان یکی از بهترین راههای جلوگیری
از کرونــا دانســت و افــزود :هر جــا تجمعاتی
برگزار شود سایه شوم ویروس منحوس کرونا
در آن جا خواهد بود و موجــب افزایش میزان
ابتال میشود .همچنین وسایل نقلیه عمومی
یکی از مکانهای بسیار سرایتزا برای انتقال
ویروس دلتاســت.آمار حاکی از آن اســت که
این روزهــا همچنــان شــاهد افزایــش تعداد
بیمــاران مبتال بــه ویــروس کرونا در کاشــمر
هســتیم .بــدونشــک بیتوجهی بــه رعایت
نکات بهداشتی بازی با جان مردم است ،نباید
فراموش کرد کرونا بــا رعایت مردم و مدیریت
درســت در کنار تالشهای کادر بهداشــت و
درمان کنترل میشود.
زن ۴۹سالهساکنمشهدوکبداینمرحوم در
بیمارستان منتصریه به زنی  ۱۷ساله ساکن
مشهد پیوند شد.وی ادامه داد:قرنیه های
وی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و قسمتی از پوست مرحوم به
بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)
ارسالشد.

باحضورمعاونکمیتهامداداستانانجامشد

افتتاح مرکزنیکوکاری کارآفرینی
درمحمودآباد تربت جام
حقدادی  /مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) تربت
جام با اشاره به افتتاح مرکز نیکوکاری کارآفرینی
روستای محمودآباد سفلی تربت جام گفت:هدف
از تأسیس مراکز نیکوکاری توسعه فرهنگ انفاق و
احسان در جامعه و مردم است.
قاســم دهقان افزود:با توجه به این که ایجاد مراکز
نیکــوکاری رویکــردی در قالب راهبــرد واگذاری
امور بــه مردم اســت  ،محله و مســجد محــور بودن
مراکز نیکوکاری از مزیت های این مراکز محسوب
می شود.
وی ادامــه داد :تمــام فعالیــت هــای مراکــز تحت
نظارت مســتقیم کمیتــه امــداد اســت ومعتقدیم
نیازمندان را نباید به بسته های حمایتی و معیشتی
عــادت دهیم بلکه بــا ایجــاد مراکز نیکــوکاری راه
توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال را هموار
کنیم که به نظر می رســد راه انــدازی مراکز عالوه
بر امدادرسانی بتواند به ایجاد اشــتغال و رفع فقر
کمک کند.
وی تصریــح کــرد :در مراکز نیکــوکاری همه افراد
محله در شهرو روستا به میزان اخالص و اعتقادات
خود شریک در کار خیر می شوند.
وی یادآورشــد:طبق فرمایش قرآن کریــم راهبرد
فقرزدایــی گــره زدن اغنیــا بــه فقراســت و مراکز
نیکوکاری به عنوان پیشــخوان کمیتــه امداد امام
(ره) پل ارتباطی بین فقرا و اغنیا به شمار می رود.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور خبر داد:

آغاز برداشت  ۶هزار و  ۷۴۰تن
پسته از باغ های نیشابور و زبرخان
شــجاعی مهــر /مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
نیشابور گفت :برداشت  ۶هزار و  ۷۴۰تن محصول
پســته از ســطح  ۶هــزار و  60هکتــار از بــاغ های
شهرستان نیشابور وزبرخان آغاز شد.
محمــد علــی فرهمنــد راد افــزود :از نظــر ارزش
اقتصادی ،پسته به عنوان یک محصول استراتژیک
جایــگاه خاصــی را بیــن تولیــدات باغــی و ســایر
محصوالت کشاورزی دارد.
وی با بیان این که برداشــت پســته از شــهریور آغاز
شده و تا اواخر مهرماه در اســتان ادامه دارد خاطر
نشــان کرد :ســطح باغ های پســته در شهرســتان
های نیشابور و زبرخان که 66درصد در شهرستان
نیشابور و 34درصد در شهرستان زبرخان است،
 6060هکتار اســت کــه  4815هکتار از ســطح
یاد شده بارور و  1245هکتار آن غیر بارور است و
تولید حدود  6740تن پسته از سطح باغ های این
دو شهرستان پیش بینی می شود.
وی اظهار کرد :با توجه بــه ظرفیتهای موجود در
مناطق مختلف نیشابور برای تولید پسته و به علت
کاهش ســطح آب های زیرزمینی و ُافت کیفی آن
در سال های اخیر ،بســیاری از کشاورزان با ایجاد
باغهای پسته به تولید این محصول رویآوردهاند.
فرهمنــد متوســط عملکــرد پســته خشــک
درشهرســتان را 1400کیلوگــرم درهکتار اعالم
کرد و یادآور شــد که افت عملکرد باغ ها ،ناشــی از
تاثیر سرمای دیررس بهاره است.
وی درآمد حاصل از این مقدار تولید برای باغداران
را حدود  9230میلیارد ریــال اعالم کرد و گفت:
تعداد هشــت واحــد صنعتی ترمینال ضبط پســته
درشهرســتان وجود دارد که ضمن اشــتغال زایی
تامیــن کننده فــراوری پســته تولیدی شهرســتان
است.

