از میان خبرها

شهرستانها

شهرستان ها

دستگیری کالهبرداران
با چک پول های جعلی در نیشابور
شجاعی مهر -فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور
از شناسایی و دستگیری متهمان به کالهبرداری
از شــهروندان بــا چــک پــول هــای جعلــی در این
شهرســتان خبــر داد.ســرهنگ حســینعلی زاده
گفــت :در پــی تمــاس یکــی از کســبه شهرســتان
نیشــابور مبنی بــر کالهبــرداری از وی توســط دو
نفر با اســتفاده از چک پول هــای جعلی ،ماموران
کالنتــری  ۱۱طالقانــی بــه محــل اعزام شــدند و
پیگیری موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.
وی افزود :در این راســتا ماموران گشت کالنتری
 ۱۱طالقانی خودرو پژو  ۴۰۵متهمان را در یکی از
خیابان های شهر نیشابور شناسایی و با استفاده از
عالیم هشدار دهنده خودروی مدنظر را متوقف و ۲
متهم زن را در این زمینه دستگیر کردند.این مقام
انتظامی خاطرنشان کرد :ماموران در بازرسی از
خودروی متهمــان  ۱۱۰عدد چک پــول  ۵۰هزار
تومانــی ،دو عدد  ۱۰۰هــزار تومانــی ۱۰۰ ،عدد
 ۱۰هزار تومانی و  ۲۰۰عدد ۵هزار تومانی همگی
تقلبی را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان
نیشابور گفت :در ادامه تحقیقات مشخص شد هر
دو متهم ســابقه کالهبرداری در شهرســتان های
مختلف استان خراســان رضوی را داشتند و تحت
تعقیب پلیس آگاهی اســتان نیز هستند.سرهنگ
حسینعلی زاده اظهار کرد :متهمان دستگیر شده
در تحقیقــات به عمــل آمــده و در مواجهه بــا ادله و
مســتندات پلیس به بزه انتســابی اعتراف کردند و
تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

رئیس اداره صمت فریمان:

 500کیلو چای تاریخ مصرف
گذشته درفریمان کشف شد

اصغری -مقادیــر قابل توجهــی مواد غذایــی تاریخ
مصرف گذشته شامل بیش از  500کیلوگرم چای
بسته بندی ،کره بسته بندی،انواع نوشیدنی،قند
برنج و انواع مواد غذایی تاریخ مصرف گذشــته  از
یــک فروشــگاه بــزرگ مــواد غذایــی در فریمــان
کشــف شــد.رئیس اداره صنعت ،معــدن و تجارت
فریمــان گفــت:در گشــت مشــترک و بازرســی از
یک واحد فروشــگاهی بزرگ شهرســتان با حضور
نماینــده دادســتان ،تعزیــرات حکومتی،نیــروی
انتظامی،بهداشــت و اتــاق اصنــاف فریمــان
بیــش از  500کیلوگــرم چای بســته بنــدی ،کره
بستهبندی،انواع نوشیدنی،قند ،برنج وانواع مواد
غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد .به
گزارش خراســان رضوی،امیر بیک یــزدی اظهار
کرد:به دستور دادستان شهرســتان واحد صنفی
متخلف پلمب و کاالهای مکشوفه به مرکز بهداشت
شهرســتان انتقــال داده شــد .همچنیــن تمامــی
مستندات خرید و فروش و سیستم رایانه فروشگاه
بــه دستورمســتقیم دادســتان برای بررســیهای
بیشتر به اداره صنعت و معدن منتقل شد.

فرمانده انتظامی درگز خبر داد:

کشف 50میلیون اموال مسروقه
با دستگیری متهم سابقه دار

فرمانده انتظامی شهرســتان درگز از دســتگیری
متهم سابقه دار و کشــف  4فقره سرقت منزل خبر
داد .وی همچنیــن گفت :در بازرســی از مخفیگاه
متهم مقادیــری از امــوال مســروقه بــه ارزش 50
میلیــون تومــان کشــف شــد و در ایــن زمینــه ســه
نفــر مالخــر شناســایی شدند .ســرهنگ «حبیــب
قهاری» افزود :در پی وقوع  4فقره سرقت منزل در
شهرستان درگز ،بررســی موضوع به صورت ویژه
در دســتور کار مأموران تجسس کالنتری 11قرار
گرفت.فرمانــده انتظامی شهرســتان درگز اظهار
کرد :تیــم تجســس کالنتــری 11با بررســیهای
دقیق سرنخ های موجود  ،عامل ارتکاب این سرقت
ها را چهرهزنی و شناســایی کرد.سرهنگ قهاری
با اشــاره به دســتگیری متهم ،خاطرنشــان کرد :
با انجام تحقیقات اولیــه ،متهم تاکنــون به  4فقره
ســرقت منزل در درگــز اعتــراف کرده اســت.وی
اظهارکرد :پلیــس بــا هماهنگی مقــام قضایی در
بازرســی از مخفیــگاه متهــم مقادیــری از امــوال
مسروقه به ارزش  50میلیون تومان را کشف کرد و
در این زمینه سه نفر مالخر نیز شناسایی و با تشکیل
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.
رئیس محیط زیست تربت جام خبر داد:

 2شکارچی متخلف
در چنگال قانون

حقدادی-رئیس محیط زیســت تربت جام گفت:
ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان
تربت جام در گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت
موفــق شــدند دو نفــر متخلف شــکار و صیــد را که
در حال شــکار غیــر مجاز بودنــد ،دســتگیر کنند.
جواددامن پاک افزود :از متخلفان الشــه دو قطعه
تیهو و یک قبضه اســلحه ســاچمه زنی نیز کشف و
ضبط شد و آن ها با تشکیل پرونده برای رسیدگی
تحویل مراجع قضایی شدند.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خبر داد:

پرداخت ۵۶میلیارد در قالب
کشاورزکارت بهکشاورزان استان

شجاعی مهر-رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :از اعتبار  90میلیارد
تومانی کشــاورز کارت در ســال گذشته 56
میلیارد تومان آن جذب و به کشاورزان استان
پرداخت شــده اســت.به گــزارش خراســان
رضــوی ،محمــد رضــا اورانــی در جلســه
هماهنگی کشــت هــای پاییــزه در نیشــابور
افــزود :وظیفــه اصلــی مــا ترویج ،آمــوزش و
توانمند سازی کشــاورزان اســت و امروزه ما
به دنبال مدیران میدانی هستیم و احتیاجی
به مدیران دفتری نداریم.وی با مهم دانستن
رفــع موانــع تولیــد ،خاطرنشــان کــرد :باید
دیــدگاه کارشــناس در کنــار کشــاورز را بــه
تمامی عرصه هــا و پهنه ها منتقــل کنیم.وی
اظهار کرد :در استان نیاز به تولید  810هزار
تن گندم برای تغذیه انســان و  840هزار تن
جو بــرای تغذیــه دام داریم.رئیس ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان افــزود ۴۵ :درصد
سطح زیر کشت استان مربوط به غالت است
که در ایــن میــان نیشــابور 11هــزار و500
هکتارسطح ابالغی کشــت گندم و 17هزار
هکتار سطح ابالغی کشــت جو را دارد.مدیر
جهــاد کشــاورزی نیشــابور در ایــن نشســت
گفــت :حــدود  2هزارهکتــار از اراضــی زیــر
کشت شهرستان نیشابور به رودخانه وابسته
است و خشکســالی و کمبود بارش و نزوالت
جوی تاثیر زیادی بر تولیدات این شهرستان
گذاشــته اســت .محمــد علــی فرهمنــد راد
افزود :مکانیزه کردن کشــت غالت حدود 9
میلیون تومان در هر هکتار سود بیشتری عاید
کشاورزان نسبت به روش سنتی خواهد کرد.
• ۵۷هزار تن نهاده دامی بین دامداران
نیشابور توزیع شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی نیشــابور گفــت :در
راستای حمایت از تولید کنندگان بخش دام
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جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به آمار امسال اعالم کرد:

خسارت1000میلیاردیحوادث
غیرمترقبهبهکشاورزیاستان
رئیس اداره مدیریت بحران جهادکشاورزی :بعد از سیل 98
دولت کمک بالعوضی به کشاورزان نکرد

و طیور از ابتدای امسال تاکنون طی شش ماه
 57هزار و  230تن انواع نهاده های یارانه دار
وارد شهرستان و بین دامداران توزیع شد.
فرهمند راد افــزود :در همین چارچوب طی
چهار ماه نخســت امســال 53هــزار و 643
تن انــواع کنســانتره یارانه ای بــا قیمت های
مصــوب تولیــد و بین دامــداران شهرســتان
توزیع شده است.وی اظهار کرد :نهاده های
توزیعــی شــامل جــو ،ذرت  ،ســویا و کنجالــه
کلزاست که از این مقدار 16هزار و  393تن
جو15 ،هزار و  385تن ذرت 6 ،هزار و 115
تن ســویا 7 ،هزار و 921تن ســبوس گندم و
هزار و  47تن کنجاله کلزا برای دامداری ها
و  3هزار و  267تن ســویا و  7هزار و101تن
ذرت بــرای مرغداری ها توزیع شــده اســت.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور ادامه داد :این
نهاده ها توسط شرکت تعاونی های دامداران
و مرغداران با نظارت مستقیم اداره تولیدات
دامی شهرستان بین بهره برداران توزیع شده
است.فرهمند راد خاطرنشان کرد :نیشابور
دارای  689هــزار و 777راس دام ســبک
و  76هــزار و  56راس دام ســنگین اســت.
همچنین با دارا بودن  105واحد مرغداری
گوشتی به ظرفیت یک میلیون و  476هزار
قطعــه و  18واحــد مرغــداری تخــم گــذار با
ظرفیت  706هزار قطعه در هر دوره یکی از
تولید کنندگان مهم مرغ گوشتی و تخم مرغ
در استان است.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای کاشمر خبر داد:

ممنوعیت سوار کردن مسافر خارج از
پایانه مسافربری در کاشمر از اول مهر
مهدیان -رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل
جادهایکاشمرازاعمالممنوعیتسوارکردن
مســافر در خارج از پایانــه مســافربری در این
شهرستانخبردادوگفت:برابرمصوبهشورای
هماهنگــی ترافیــک کاشــمر از اول مهرمــاه
سوار کردن مســافر خارج از پایانه مسافربری
به ویــژه معابر و میادین شــهری ،بــه خصوص
در ابتدای بولوار ثامن و میدان شــهید غالمی
کــه در خروجی به ســمت مشــهد قــرار دارد،
ممنوع اســت.مهدی حقیقی با اشــاره به این
که این مصوبــه از اول مهرماه اجرا می شــود،
اظهار کرد :در این راســتا با رانندگان اتوبوس
ن شــهری که اقــدام به توقف و ســوار
های برو 
کــردن مســافر در خــارج از پایانه مســافربری
کنند ،برخــورد قانونــی می شــود.وی با بیان
این که کارت هوشــمند راننــدگان متخلف به
مدت سه ماه قفل می شود ،افزود :در صورت
توقــف اتوبوسهای برون شــهری بیش از یک
دقیقه در هر کــدام از میادیــن از جمله میدان
شــهید غالمی با دوربینهایی که نصب شده
توسط سامانه از راننده عکسبرداری و مدت
زمان توقف نیــز در ســامانه ثبت میشــود که
در صــورت تخلــف بــا راننــده متخلف توســط

۳

پلیــس راهــور و اداره راهداری و حمــل و نقل
جــادهای برخورد قانونی میشــود.حقیقی با
بیان این که این طرح با هدف نظارت بیشتر بر
پروتکلهایبهداشتیوساماندهیمسافران
انجــام میشــود ،تاکید کــرد :اگر چــه قبل از
سوار شــدن به اتوبوسهای برون شهری باید
ت مسافران از نظر ابتال به کرونا
وضعیت سالم 
کنتــرل و اســتعالم و در صــورت مثبــت بودن
پاســخ اســتعالم وضعیت سالمت مســافر ،از
ترددجلوگیریشودامااگرمسافربینراهسوار
اتوبوس شــود ،این استعالم گرفته نمیشود و
ســامت دیگران به خطر میافتــد.وی یادآور
شــد :روزانــه  ۳۰دســتگاه اتوبوس به ســمت
مشهد ۶،اتوبوسبهتهرانوکرج ۲،اتوبوسبه
گرگان ،یک اتوبوس به بیرجند و ۲اتوبوس نیز
به یزد از کاشمر حدود  ۶۰۰مسافر را جابهجا
میکننــد.وی با اذعــان به این که هــم اکنون
کمتراز ۱۰درصدمسافرانبرایسوارشدنبه
اتوبوس به پایانه مسافربری مراجعه میکنند،
تصریح کــرد  :با اجرای طرح ممنوعیت ســوار
کردن بیــن راهــی مســافر توســط رانندگان
اتوبوس مراجعه مسافران به پایانه مسافربری
افزایش می یابد.

مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
استان گفت :میزان خسارت وارد شده ناشی از
حوادثغیرمترقبهازجملهسیلوسرمازدگیاز
ابتدایامسالدربخشکشاورزیاستانمعادل
 ۱۰هزار میلیارد ریال برآورد شده است .محمد
میری در گفــت و گو با ایرنــا افــزود ۹۱ :درصد
خسارت ناشــی از حوادث غیر مترقبه در بخش
کشاورزی استان معادل ۹هزار و ۱۰۰میلیارد
ریال به محصوالت باغی وارد شــده اســت .وی
افزود:سالگذشتهکلخسارتواردشدهبراثر
حوادث غیرمترقبه در بخش کشاورزی استان
 ۴۰هزار میلیــارد ریال بوده کــه ۷۵درصد این
میزان مربوط به حوزه باغبانی بوده اســت .وی
گفت :کل ســطح زیرکشــت محصــوالت باغی
استان در ســال زراعی جاری ۳۷۲هزار هکتار
با برآورد تولید یک میلیون و  ۱۱۶هزار تن بود.
میری با بیان این که  ۴۳درصد درآمد ناخالص
بخــش کشــاورزی اســتان بــه حــوزه باغبانــی
اختصاصدارد،افزود:امسالمیزانبارندگیدر
استاننسبتبهسالگذشته ۶۲درصدکاهش
یافت که این وضعیت در تولیدات باغی اســتان
تاثیرکمسابقهایبهبارخواهدآورد.رئیساداره
مدیریتبحرانومخاطراتکشاورزیسازمان
جهاد کشــاورزی اســتان نیــز در گفــت و گو با
«خراسان رضوی» درباره حمایتهای دولتی
از خســارت دیدگان حوادث غیرمترقبه بخش
کشاورزی اظهار کرد :حمایتهای دولتی هم
اکنونبیشتردرقالبپرداختتسهیالتارزان
قیمتواستمهالتسهیالتاستوبعدازسیل
سال 98دربخشکشاورزیدولتهیچکمک
بالعوضــی به کشــاورزان نکرده اســت .یزدی

افزود :کشــاورزان برای جبران خســارتهای
واردشدهبایدمحصوالتوتولیداتخودرابیمه
کنند و از طریق صندوق بیمه کشــاورزی برای
جبرانخسارتهااقدامکنندکههماکنون تنها
حدود 10درصداراضیزراعیوبخشباغبانی
استان تحت پوشش بیمه و در بخش دام حدود
یاست.
 80درصددارایپوششبیمهکشاورز 
•کرونا قارچ را هم گران کرد!

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
همچنین در گفت و گو با ایســنا ،با اشــاره به
افزایش چهار برابری قیمت مواد اولیه تولید
قارچ گفت :این که هم اکنــون قارچ کیلویی
 ۶۰هزار تومان به فروش میرســد ،به دلیل
کمبود این محصول و اهمیت شــناخته شده
قارچ در باال بردن سیســتم ایمنــی و مقابله با
کروناســت و این قیمت نتیجه ســوء استفاده
فروشندگان است .وی افزود :از عوامل موثر
بر افزایش قیمت قارچ میتوان به گرانی مواد
اولیه ،کمبــود مــواد اولیه ،کاهــش تولید در
فصل تابســتان و سوء اســتفاده فروشندگان
از کمبود قــارچ و باال بردن قیمتهــا در بازار
اشــاره کرد .میــری با بیــان این کــه طی یک
ســال اخیــر تولیــد قــارچ در اســتان کاهش
یافته اســت ،گفــت :در تابســتان واحدهای
خــرد غیر مکانیــزه به علــت مجهز نبــودن به
سیستمهای سرمایشی از چرخه تولید خارج
شدند،همچنینکمبودوافزایشقیمتقابل
مالحظه مــواد اولیه موجب شــده اســت که
برخی از واحدهای مکانیــزه از تمام ظرفیت
واقعی خود استفاده نکنند.

شهرستان ها

رتبهنخستکالت
در واکسیناسیون کرونا بین
شهرستان های استان
رئیس شــبکه بهداشــت و درمــان کالت گفت۷۰:
درصد جمعیت باالی ۳۰سال و ۶۰درصد جمعیت
باالی  ۱۸ســال این شهرســتان دســت کم یک دوز
واکســن کرونــا را دریافــت کردهاند و بر این اســاس
کالت در واکسیناسیون افراد باالی  ۱۸سال و ۳۰
سال در میان دیگر شهرستان های خراسان رضوی
رتبهنخسترادارد.زینالعابدینجوان درگفتوگو
با ایرناافزود:واکسیناسیوندراینشهرستانمرزی
و کوهستانی توســط گروه های ســیار برای مناطق
روستایی و شش مرکز جامع خدمات واکسیناسیون
در مراکــز شــهری و روســتایی انجام میشــود.وی
ادامه داد :با توجه به نبود بخش آی .سی .یو در مرکز
درمانی اصلی شهرستان و مرزی و محروم بودن این
شهرستان کوهستانی روند واکسیناسیون جمعیت
باالی  ۱۸ســال در کالت زودتر از دیگر شهرســتان
های خراسان رضوی آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش سبزوار:

 ۴میلیارد برای تجهیز مدارس
سبزوار هزینه شد

مدیر آموزش و پرورش ســبزوار گفت :همزمان با آغاز
سالتحصیلیجدید ۴۰میلیاردو ۵۰۰میلیونریال
برای تجهیز و هوشمند سازی مدارس این شهرستان
هزینــه شــده اســت.نصرآبادی در گفت و گو بــا ایرنا
اظهارکــرد :تجهیــز مدارس این شهرســتان شــامل
خرید تجهیزات آموزشی ،نصب میز ،نیمکت ،ایزوگام
و آســفالت محوطه مــدارس بــوده اســت.وی افزود:
یکی از مشکالت مناطق حاشیه شهر سبزوار کمبود
فضاهای آموزشی با توجه به رشد فزاینده جمعیت در
این مناطق است از این رو توســعه فضاهای آموزشی
این مناطق مورد توجه قرار گرفته است.مدیر آموزش
و پرورش سبزوار گفت :با مشارکت سازمان به سازی
و نوسازی شهرداری ،زمین هایی برای مدرسه سازی
در مناطق حاشــیه شهر سبزوار مشــخص شده که با
ورود خیران و ســاخت فضاهای آموزشی ،مشکالت
این نواحی تــا حدودی برطرف می شــود.نصرآبادی
با اشــاره به فعالیت سایت های آموزشــی در مدارس
ســبزوار در ایام ویروس کرونا افزود :بــا ارتقا و تقویت
زیرساخت الزم برای آموزش مجازی در بخش سخت
افزار و نرمافزار ،امکان انجام بخشــی از فعالیت های
آموزشی به صورت غیرحضوری فراهم شده است.

