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تخریب  ۴۰فقره بنای غیر مجاز
درکاشمر
دبیر کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت و سازهای
غیرمجــاز کاشــمر از تخریــب  ۴۰فقره ســاخت و
ساز غیر مجاز در منطقه حاشیهنشین حسینآباد
این شــهر خبر داد.محمد شــجعی در حاشیه این
تخریبها در جمــع خبرنگاران افزود :با تشــکیل
کارگــروه ویــژه پیشــگیری از ســاخت و ســازهای
غیرمجــاز بــا عضویــت جهــاد کشــاورزی ،منابــع
طبیعی ،شهرداری ،مسکن و شهرسازی ،اوقاف،
فرمانداری و دادســتانی و بر اســاس بررسیهای
میدانــی و گزارشهــای مختلــف دســتگاههای
عضو ،تصمیمهــای الزم در این کارگــروه گرفته و
دســتورهای الزم صادر شــد.وی افزود :در جلسه
 ۱۴شــهریور ایــن کارگــروه مهلــت  ۱۰روزه بــه
تمامی دســتگاهها داده شــد تــا به دلیــل اهمیت
منطقه حسین آباد و اراضی حجتیه ،تمام ساخت
و ســازهای غیرمجاز در ایــن مناطق شناســایی و
تذکر الزم به متخلفان داده و صورت جلســه شود.
دبیر کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت و سازهای
غیرمجاز کاشمر از تمامی این افراد خواست برای
پرهیز از آسیب دیدن مصالح ساختمانیشان ،آن
ها را جمعآوری کنند و روی همه دیوارها نوشــته
شد که این مکان غیر مجاز است و باید هرچه سریع
تر برای جمعآوری مصالح و وســایل اقدام شــود.
شــجعی افــزود :با بــی توجهی ایــن افــراد و جمع
آوری نشــدن مصالح و با حمایت دســتگاه قضایی
و کارگروه ویژه پیشــگیری از ســاخت و ســازهای
غیرمجاز کاشمر ،در مرحله اول حدود  ۴۰ساخت
و ســاز غیــر مجــاز در منطقه حســین آباد کاشــمر
تخریب شــد.وی با بیــان این که تمامی ســاخت و
ســازهای غیر مجــاز در همــه نقاط حریــم و خارج
از حریــم شــهر شناســایی و تخریــب خواهد شــد،
ادامه داد :ما عالقه ای به وارد کردن خســارت به
مردم و امــوال عمومی نداریم اما بــا افرادی که در
برابر قانون گردنکشــی و به اموال عمومی دست
درازی کنند یا تغییر کاربری انجام دهند به شدت
و براساس قانون برخورد می کنیم.دبیر کارگروه
ویــژه پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز
کاشــمر گفت :به تمامی متخلفان منطقه حسین
آباد از مدتها قبل و بــه روشهای مختلف اطالع
رســانی کردیم که هــر چه ســریعتر مصالحشــان
را جمع کنند زیرا بر اســاس قانــون تغییر کاربری
زمینهای کشــاورزی بدون مجوز تخلف اســت و
مجازات دارد و کسانی که تخلف خود را تکرار کنند
به مراجع قضایــی معرفی می شــوند و برای آن ها
جرم تعیین می شود.

فرمانداردرگزخبرداد:

افزایش5برابریتعدادکامیونهای
عبوری ازمرزلطفآباد

فرمانــدار شهرســتان درگز از اجرایی شــدن بیش
از  ۸۰درصــد مصوبات ســفر اســتاندار خراســان
رضــوی به ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت :بعد
از سفر اســتاندار به شهرســتان درگز ،بســیاری از
پروژههــای راکد و به خــواب رفته شهرســتان احیا
شــده و توســعه تبادالت تجاری در مــرز لطفآباد
از  20دســتگاه کامیون بــه  ۹۰تا ۱۰۰دســتگاه
در روز رســیده اســت.علی فراهی به ایســناگفت:
در ســفر اســتاندار به درگز که  ۹دی سال گذشته
انجام شــد ۳۲ ،مصوبه برای توســعه و آبادانی این
شهرســتان تصویب شــد که بــاالی  ۸۰درصد این
پروژهها اجرایی شده و بسیاری از آنها نیز صد در
صد به اتمام رسیده است.
فراهی اظهــار کرد :نصب دســتگاه اکسیژنســاز
بیمارســتان امام خمینی(ره) درگز با  ۳۳میلیارد
ریال اعتبــار که در شــرایط فعلی یکــی از نیازهای
اصلی بیمارستان بود ،انجام و خوشبختانه با نصب
این دستگاه ،نیاز به حمل اکسیژن از مشهد برطرف
شــد.وی در ادامه توسعه ترانشــیپمنت و بارگیری
در گمرک لطفآبــاد را از دیگر پروژهها برشــمرد و
افزود :تبــادالت تجــاری در مرز لطفآبــاد پیش از
این  ۲۰دســتگاه کامیون در روز بود که هم اکنون
به باالی  ۹۰تا ۱۰۰دستگاه در روز رسیده است.
فراهی گفــت :لولهکشــی گاز منــازل مددجویان
تحت پوشــش کمیته امداد از دیگر پروژههایی بود
که با مبلغ  ۱۰میلیون ریــال کمک بالعوض برای
هر مددجو انجام شد.

معاون دانشکده علوم پزشکی تربت جام :

 75درصد فوتی های کرونا
هیچ واکسنی دریافت نکردند

حقدادی  -معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی
شهرســتان تربــت جــام گفــت  :از ابتــدای مرداد
 110نفربراثر ابتال به بیمــاری کرونا جان خود را
از دســت داده اند که از این تعــداد  75درصدآنان
هیچ واکســنی دریافــت نکــرده بودند .رحیمیان
ضمن درخواست از مردم مبنی بر دریافت به موقع
واکســن افزود :مراکز تجمیعی واکسیناسیون در
دونوبت صبح و عصر دایر هستند ،گروه های هدف
پس از دریافت پیامک بــا حضور در مراکز تجمیعی
واکسن خود را دریافت کنند.

فرماندار قوچان با اشاره به بررسی های اولیه از میزان خسارات زلزله  5.2ریشتری خبرداد:

آسیب دیدگی 700واحد مسکونی در زلزله قوچان
 ۴۱چادر امدادی برای اسکان اضطراری زلزله زدگان قوچان برپاشد

ایشــان زاده -فرمانــدار قوچان گفت :دربررســی
هایاولیهدربارهمیزانآسیبدیدگیواحدهای
مســکونی درزلزله  5.2ریشــتری مشخص شد
 ۷۰۰واحــد مســکونی به صورت کلــی وجزئی
دچار آسیب شــده اســت .مرآتی افزود :تاکنون
بیش از  ۴۲روستا براثر زمین لرزه آسیب دیده و
ایندرحالیاستکهتاساعت ۱۰صبحدیروزنیز
 ۶۴پس لرزه درقوچان داشته ایم.
• برپایی  ۴۱چادر امدادی برای اسکان
اضطراری زلزله زدگان قوچان

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هاللاحمر
اســتان گفت ۴۱ :چادر امدادی طی دوشنبه
شــب بــرای اســکان اضطــراری خانوادههای
زلزلــهزده روســتایی شهرســتان قوچــان برپا
شــد.غالمرضا صیــادی در گفت و گو بــا ایرنا
افــزود :درپی وقــوع زمین لــرزهای بــه بزرگی
 5.2ریشتر در ساعت هشت و  ۳۲دقیقه صبح
دوشــنبه در حوالی قوچان ،تیمهای ارزیاب و

عملیاتی هالل احمر به مناطق زلزلهزده اعزام
شدند.وی با اشــاره به این که در پی این حادثه
در دو شهرســتان قوچان و درگز وضعیت قرمز
اعالم شــد ،گفت :شهرســتان هــای چناران،
کالت ،مشهد و نیشابور نیز در وضعیت نارنجی
و سایر شهرستان ها در وضعیت زرد آمادهباش

قرار گرفتند.معاون امداد و نجات هالل احمر
خراسان رضوی با اشاره به ارزیابیهای صورت
گرفته از مناطق نزدیــک به کانون زلزله گفت:
بررســی های اولیــه حاکی از آن اســت که این
حادثــه در  ۱۵روســتای درگز کــه در نزدیکی
قوچان قرار دارند ،هیچ خسارت مالی و جانی

نداشــته اســت.وی با اشــاره به شــدت زلزله و
خســارات جزئــی ناشــی از آن در شهرســتان
قوچــان و روســتاهای آن ،ادامــه داد ۱۰ :تیم
ارزیــاب و عملیاتــی متشــکل از  ۳۸نفــر صبح
روز حادثه بــه محل اعزام شــدند و موارد ترک
خوردگی و ریــزش دیوارهای فرســوده باغ ها
را مشــاهده و ثبت کردند.صیادی با اشــاره به
نشست مدیریت بحران قوچان ،گفت :با توجه به
تصمیمات اتخاذ شده در این نشست برای نصب
چادر به شــکل اردوگاهی و نیز فراهم ســاختن
امکانات مورد نیاز در مدارس روستاهای آسیب
دیده از زلزله اقدام شد.وی با اشاره به اعزام پنج
تیم تازه نفس برای نصب امکانــات و تجهیزات
اسکان اضطراری در قوچان اظهار کرد :عالوه
بر این ،تعداد  ۸۰تخته پتو و موکت با نصب ۴۱
چادر به صــورت اردوگاهی برای خانوادههایی
که مایل به اسکان شبانه هستند ،تامین شد اما
مراجعهای برای اسکان در این چادرها از سوی
مردم صورت نگرفت.

گالیه مردم از نبود واکسن ایرانی درشهرستان زبرخان
نجــم الشــریعه-با وجــود اختصــاص مرکز
تخصصــی واکسیناســیون کوویــد  ۱۹در
شهرســتان زبرخــان و فعــال شــدن مراکــز
خدمــات جامــع ســامت شــهرهای دررود،
خرو واســحاق آباد ،چنــد روزی اســت مردم
این شهرستان از وجود واکسن ایرانی در این
مراکز محروم اند.
یک شــهروند میگوید :روز گذشــته به مرکز
خدمــات جامــع ســامت شــهر دررود برای
تزریق دوز دوم واکســن برکت مراجعه کردم
امــا گفتنــد االن موجــود نداریم و بــه محض
تامین شدن اطالع رسانی می کنیم و تاکید
کردنــد مرکز تخصصــی واکسیناســیون هم

واکسن برکت ندارد.دررودی افزود :دقایقی
بعد با حوزه بســیج ثامن االئمــه (ع) که مرکز
تخصصــی واکسیناســیون در آن جا مســتقر
اســت ،تمــاس گرفتــم و پــس از ارتباطی که
آن ها با محــل واکسیناســیون گرفتند به من
گفتند واکسن برکت موجود است.وی افزود:
بالفاصله وسیله نقلیه تهیه کردم و خودم را به
آن مرکز رســاندم اما به من گفتند نیم ساعت
قبل واکسن برکت تمام شده است!
شهروند دیگری که در یکی از ادارات زبرخان
مشغول کار است ،می گوید :سه روز متوالی
از اداره مرخصــی ســاعتی گرفتم وبــه مرکز
تخصصی واکسیناسیون شهرستان زبرخان

مراجعه کردم اما واکســن برکت نداشــتند.
عزتی مــی گوید :بــا توجه بــه شــغل اداری و
مشــکالت مرخصی از مســئوالن می خواهم
این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند.
در همین باره رئیس شبکه بهداشت و درمان
شهرســتان زبرخان در گفت وگــوی تلفنی با
خبرنگار ما اظهار کــرد :طبق گفته همکاران
در مراکــز تزریــق واکســن چند روزی اســت
که موجودی واکســن ایرانی به صفر رســیده
است.دکتر حامد سلیمانی افزود :با پیگیری
از طرف دانشکده علوم پزشــکی نیشابور آن
ها هــم موجودی واکســن ایرانی نداشــتند و
در عین حال پیگیر هســتیم بــه محض تامین

فوت راننده تانکر حمل سوخت در اثر آتش سوزی

شــعبانی-راننده تانکر حمل ســوخت
پس از ســقوط تانکر ۳۰  هــزار لیتری
حمــل ســوخت از دهانــه یــک پــل در
کیلومتــر  ۸۰محــور مشــهد بــه تربــت

حیدریــه در آتــش ســوخت.به گزارش
خراسان رضوی ،مسئول امداد و نجات
هالل احمــر تربت حیدریــه گفت :طی
اعالم مرکز کنترل و هماهنگی عملیات

استان ،یک مورد سقوط تانکر  ۳۰هزار
لیتری حمــل ســوخت از دهانه یک پل
در کیلومتــر  ۸۰محور مشــهد به تربت
حیدریــه بــه پایگاه امــداد و نجــات بین
جاده ای شهدای گرماب اعالم شد.پور
اومی افزود :عوامل امدادی با خودروی
آمبوالنس و نجات به محل اعزام شدند
و پس از رسیدن و ارزیابی محل حادثه با
توجه به آتش سوزی تانکر به دلیل نشت
سوخت ،آتش نشانی به محل فراخوانده
شد.به گفته وی ،پس از خاموش کردن
خــودرو پیکــر ســوخته راننــده از میان
آهن پاره ها رها ســازی و تحویل نیروی
انتظامی مستقر در محل شد.

واکسن توسط دانشگاه علوم پزشکی استان
یا شهرســتان ،تزریق واکســن ایرانی از ســر
گرفته شود و این موضوع را به صورت عمومی
در شهرستان زبرخان اطالع رسانی خواهیم
کرد.
زبرخــان بــا حــدود  ۷۰هــزار نفــر جمعیت،
چهــار شــهر و  ۵۶روســتا در مســیر آزادراه
نیشابور -مشــهد قرار دارد و مرکز تخصصی
واکسیناســیون کووید  ۱۹در سالن ورزشی
حوزه بســیج ثامن االئمــه (ع) شــهر قدمگاه
و مراکــز خدمــات جامع ســامت شــهرهای
دررود ،خــرو و اســحاق آباد ،واکسیناســیون
کووید  ۱۹را در این شهرستان به عهده دارند.

یک کشته در واژگونی خودروی
حامل متوفی در خواف
واژگونی خودروی حامل متوفی در خواف،
یک کشــته و یــک مصــدوم به جا گذاشــت.
به گزارش خبــر گزاری صدا و ســیما ،مدیر
روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان
خواف گفــت :ایــن حادثــه صبح دیــروز بر
اثــر واژگونــی خــودروی حامــل متوفی در
خــواف رخ داد.یونــس بهرهمند افــزود :در
ایــن ســانحه رانندگی یکــی از سرنشــینان
خــودرو درصحنــه جــان باخت و سرنشــین
دیگر مصدوم و برای مداوا به مراکز درمانی
منتقل شــد.وی افــزود :علــت این ســانحه
رانندگی ،توســط کارشناسان پلیسراه در
دست بررسی است.

شهرستان ها

رئیس مرکز بهداشت بردسکن خبرداد:

آمادگی تزریق واکسن به تمام
جمعیت باالی 18سال بردسکن
ظرف 10روز آینده

علــی نوری-رئیــس مرکــز بهداشت بردســکن
گفــت :درصــورت اســتقبال جامعــه هــدف باالی
 18سال شهرستان بردســکن ،این آمادگی وجود
دارد با توجه به دپوی واکســن مورد نیــاز و فعالیت
مراکز تجمیعــی و جامــع خدمات ســامت ،ظرف
 10روز آینده  100درصد جمعیت باالی  18سال
شهرســتان را واکســینه کنیم.امامیــان گفــت :با
دریافت مجوز از دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرط
سنی برای تزریق واکسن به جمعیت باالی  18سال
در بردسکن برداشته شد .حسین امامیان در گفت و
گو با خبرنگار ما افزود :با توجه به این که شهرستان
بردســکن در تزریــق واکســن جامعه هــدف موفق
عمل کرده و ازاین لحاظ مقام دوم اســتان را دارد،
با پیگیــری هــای انجام شــده و موافقت مســئوالن
دانشگاه هیچ گونه محدودیتی برای تزریق واکسن
جمعیت باالی  18ســال در بردسکن وجود ندارد.
وی افزود :خوشــبختانه تاکنون از جمعیت بیش از
 55هزار نفری باالی  18سال شهرستان بردسکن
 52درصد آن ها واکســن دوز اول و دوم را دریافت
کرده اند و بیش از  43هزار نفر واکســینه شدهاند.
امامیــان بیــان کــرد :درصــورت اســتقبال جامعه
هدف باالی  18ســال ،شهرســتان بردســکن این
آمادگی را دارد با توجه به دپوی واکســن مورد نیاز
و فعالیت مراکز تجمیعی و جامع خدمات سالمت،
ظرف  10روز آینده بــه  100درصد جمعیت باالی
 18سال شهرســتان واکســن تزریق کند .امامیان
افزود :تا وقتی که بیش از  70درصد جمعیت هدف
شهرستان واکسن نزنند نمی توانیم بیماری کرونا را
کنترل و مهار کنیم .وی اظهار کرد :اگر تالش کادر
پزشــکی و همراهی مردم نبود در پیک پنجم فوتی
های شهرستان دو رقمی می شــد و امروز وضعیت
رنگ کرونایی شهرســتان از قرمز بــه نارنجی تغییر
یافته و تعداد بســتری های مبتــا از  50به  20نفر
کاهش پیدا کرده است.

رئیسجهادکشاورزیدرگزخبرداد:

پیش بینی تولید ۲هزار تن
کشمش در تاکستان های درگز

رئیس جهاد کشــاورزی درگز گفــت :درگز دارای
 ۷۰۰هکتــار بــاغ انگور آبی اســت که پیــش بینی
می شود امســال  ۸۵۰۰تن برداشت انگور داشته
باشیم و از این محل بیش از  ۲۰۰۰تن کشمش با
کیفیت تولید خواهد شــد.خالقی گفــت :با توجه
به مســتعد بودن شهرســتان در کشــت باغ انگور،
در سال های گذشته جهاد کشــاورزی با پرداخت
تســهیالت توســعه روســتایی کم بهره و همچنین
ارائــه خدمات مشــاوره ای و فنی اقــدام به احداث
باغ های مــدرن کــرد و در برنامه های آینــده قرار
است با مشــارکت باغ داران تمامی باغ ها از شیوه
های ســنتی به مــدرن تبدیل شــوند.رئیس جهاد
کشــاورزی درگــز بــا اشــاره بــه دغدغــه و مطالبه
بــاغ داران گفــت :یکــی از راه هایی که مــی تواند
به حفظ تاکســتان های انگــور کمک کنــد ،خرید
تضمینی کشمش توسط دولت و ارائه مشوق های
صادراتی به صادر کنندگان و سوق یافتن به سوی
صادرات کشــمش اســت کــه در این زمینــه اداره
جهاد کشــاورزی شهرســتان پیگیر این مطالبه به
حق باغ داران عزیز خواهد بود تــا ضمن حفظ باغ
ها ،تالش های باغ داران عزیز هم به ثمر بنشیند.

اهدای  8قلم تجهیزات
پزشکی به ارزش  115میلیون
به بیمارستان فریمان
اصغــری -مدیر بهداشــت و درمــان فریمــان گفت:
هشــت قلــم تجهیــزات پزشــکی و درمانی توســط
خیران صنــدوق نیکــوکاری امید بــه ارزش 115
میلیــون تومان به بیمارســتان حضــرت زهرا(س)
فریمان با هدف کمک به درمان بیماران اهدا شد.
دکتر جعفری با بیان این که این اقالم شــامل ســه
دستگاه مانیتورینگ به ارزش  760میلیون ریال و
پنج عدد تشک مواج به همراه پمپ به ارزش390
میلیون ریال اســت ،افزود :دســتگاه مانیتورینگ
بــرای نمایــش ســیگنا لهای حیاتــی بیمــار در
بخشهای مهــم و مراقبتهــای ویــژه اورژانس و
اتاقهای عمل به عنوان یکی از تجهیزات ضروری
و الزم به کار می رود .جعفــری در پایان با قدردانی
از اقدام خیرخواهانه خیران نیک اندیش صندوق
نیکوکاری امید ،از مشــارکت خوب مردم و خیران
شهرســتان برای کمک به حوزه سالمت در مقابله
با بیمــاری کرونــا تشــکر و قدردانی کــرد و گفت:
مشارکت خیران سالمت موجب توسعه زیرساخت
های بهداشتی و درمانی و بهبود خدمات رسانی به
مردم شریف منطقه می شود.

