از میان خبرها

شهرستانها

شهرستان ها

برگزاری یادواره شهدای
وحدت در تایباد
کلثومیان -یــادواره شــهدای وحدت بــا حضور مردم
ومســئوالن وعلمای تشــیع واهــل ســنت ،اصناف،
بازاریان  ،بســیجیان و خانواده های شــهدای تشیع
واهل سنت در مســجد جامع امام صادق (ع ) تایباد
برگزارشــد.دراین یادواره ســرهنگ بیدل فرمانده
نیــروی مقاومت ســپاه تایبــاد گفت :امــروز وحدت
وهمدلی تشیع واهل سنت در منطقه مرزی یک نیاز
عقلی و باعث حفــظ امنیت پایداراســت .وی گفت:
از هرحنجره ای که ندای تفرق بیرون شــود ،صدای
دشــمن اســت.در این یادواره مولــوی یعقوبی امام
جمعه اهل ســنت ســمنگان و از علمای اهل ســنت
تایبادگفــت:از برگــزاری یــادواره شــهدای وحدت
درتایباد تقدیر می کنیم .وی شــهدا را شاهد اعمال
افراد جامعه دانست وگفت  :همه باید به اعمال خود
نگاه کنیم وببینیم در پاسداشت خون شهدا چه کار
کرده ایم  ،هرچند شــهید از حیات معنوی برخوردار
اســت ودرپیشــگاه خداوند رزق دارد.وی وحدت را
نیاز جامعه دانســت وتصریح کرد  :افســار داعش به
دست اجانب ازجمله آمریکا واسرائیل است.
مدیرکمیته امداد تربت جام خبرداد:

اهدای۲۰میلیون لوازم تحریر
به دانش آموزان نیازمند نیلشهر
حقدادی-مدیر کمیته امداد تربت جام گفت  :با تالش
مســئوالن  ،خیرین و مرکز نیکوکاری نیلشهر تربت
جام و کمیته امداد۲۰۰،میلیون ریال لوازم تحریر
به دانش آمــوزان نیازمند بخش بوژگان اهداشــد.
دهقانی افزود :مرحله دوم بســته های لوازم تحریر
با حضور مســئوالن بخــش بوژگان بــه  ۲۰۰دانش
آموز دختر و پسراهدا شــد.وی ادامه داد :همچنین
کمک هزینه نقــدی بــه  ۱۲خانواده تحت پوشــش
مرکز نیکوکاری بــه مبلغ  ۱۲۰میلیــون ریال اهدا
شــد.وی افزود :هزینه خدمات فوق از محل کمک
های مردمــی و هــم افزایــی واحد مشــارکت های
کمیته امداد تربت جام تامین شده است.

کشف محموله 3هزارکیلویی آب
میوه غیرمجاز در تربت حیدریه
شــعبانی-مدیر غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه از کشف و ضبط یک محموله آبمیوه
غیرمجاز به وزن 3هزارکیلو و به ارزش  200میلیون
ریال در این شهرســتان خبر داد.حســینی با اعالم
این خبر گفت :ماموران ایســتگاه ایســت و بازرسی
شــهید شــیردل کامه ،یکدســتگاه خودروی خاور
حامل  3هــزار کیلوگــرم محمولۀ غیرمجاز شــامل
آبمیوۀ منجمد بهصورت فله را توقیف و کارشناسان
این اداره به همراه کارشناســان معاونت بهداشــت
به محــل مراجعه کردنــد.وی افــزود :بعــد از انجام
بازرســیهای الزم ،خودروی مذکور بهدلیل حمل
موادغذایی غیرمجاز توقیــف و رانندۀ متخلف برای
انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
دبیر اجرایی انجمن صنایع استان خبر داد:

افزایش  400درصدی گازبهای
واحدهای صنعتی طی  7ماه

دبیر اجرایی انجمن صنایع استان گفت :با توجه به
افزایش قیمت جهانی گاز و افزایش قیمت دالر از
ابتدای امسال گازبهای واحدهای صنعتی حدود
 300درصــد افزایش داشــته اســت .امیرمهدی
مــرادی در گفتوگو با ایســنا در خصوص افزایش
گازبهــا در واحدهای صنعتی و مشــکالت مربوط
بــه آن اظهــار کــرد :در بهمن ســال گذشــته نیز با
 ۱۰۰درصدی نــرخ گاز روبــهرو بودیم،

افزایــش
بنابراین از تاریخ مشابه سال گذشته تاکنون ۴۰۰
درصد افزایش نــرخ گاز را در واحدهــای صنعتی
شاهد هستیم .وی افزود :با افزایش گازبها قیمت
تمام شــده کاالها نیز افزایش پیدا کرده و واحدها
ناچار هســتند محصول خود را با قیمت بیشــتری
به فــروش برســانند و خــود به خــود تــورم دیگری
نیز به جامعــه تحمیــل خواهد شــد .وی گفت :در
صنایع انرژیبری همچون سیمان با ورشکستگی
کارخانههــا روبــهرو شــدیم زیــرا از طرفــی دولت
قیمت ســوخت را در این صنایع افزایــش داده و از
طرف دیگر حدی را برای فروش آن تعیین میکند
بنابرایــن برخــی کارخانهها از مســیر تولید خارج
میشــوند و کارخانههــای باقی مانده بایــد تولید
را جبران کنند ،این موضوع باعــث بر هم خوردن
تعادل عرضه و تقاضا میشــود و با افزایش تقاضا و
کاهشعرضه با قیمتهای نجومی روبهرو خواهیم
شد .وی افزود :این مشکالت را میتوان در صنایع
کاشــی ،ســرامیک ،چینی و ...نیز مشــاهده کرد
زیرا تمام این صنایع انرژیبر هســتند و با افزایش
هزینههــایتولیــد ،میــزان فــروش و درآمــد این
کارخانجــات کاهش پیــداکــرده و ایــن صنایع با
مشکل مواجه خواهند شد .وی باتوجه به احتمال
قطعی گاز در نیمســال دوم امســال تصریح کرد:
امسال نیز احتمال قطعی گاز وجود دارد و شرکت
گاز ایــن احتمال را تاییــد و به صنایــع اعالم کرده
است ،اما با قطعیهای برق که در تابستان رخ داد
صنایع آمادگی این قطعیها را خواهند داشت.
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مدیر جهاد کشاورزی بردسکن خبرداد:

پیش بینی برداشت 25هزارتن
انار از باغ های بردسکن

دانش آموزان روستاهای چکنه برای برخورداری از پوشش اینترنت به باالی تپه ها می روند

مصائب آموزش مجازی در 30روستای سروالیت نیشابور

دانشآمــوزان و دانشــجویان  30روســتای
چکنه دربخش ســروالیت نیشــابور امســال
هم بــه دلیل نبــودن اینترنت مناســب ،برای
اســتفاده از آموزش مجازی مجبــور به خروج
از روستا و حضور در ارتفاعات هستند ،جایی
کــه مــکان مناســبی بــرای تحصیــل دانــش
آموزان نیســت و خطــرات ســقوط از ارتفاع و
مارگزیدگی آن ها را تهدید می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس  ۳۰ ،روســتا در
بخش ســروالیت نیشــابور از پوشش مناسب
اینترنت برخوردار نیســتند ،با وجود گذشت
بیش از یک سال از آموزش مجازی در سراسر
کشور ،دانش آموزان و دانشجویان روستاهای
شهر چکنه بخش سروالیت نیشــابور ،برای
دریافت اینترنت باید از روستاها خارج شوند
و به ارتفاعات بروند.روستای قزل آغول یکی
از  ۳۰روســتای چکنــه در بخش ســروالیت
نیشــابور اســت که از پوشــش اینترنت بسیار
ضعیفی برخــوردار اســت.وضعیت پوشــش
اینترنت در این روســتا که در  ۱۵کیلومتری
شهر چکنه واقع شده و دکل همراه اول دارد،
با بقیــه روســتاهای بخش ســروالیت تفاوتی
ندارد.علی رحمتی پدر یکی از دانشآموزان
روستای قزل آغول میگوید :از سال گذشته
بــا شــروع آمــوزش مجــازی مشــکل کندی
ســرعت اینترنت بــرای ما پررنگ شــد ،برای
همیــن چند نفــر بــا گوشــی از روســتا خارج
شدند و جهتهای مختلف را برای آنتندهی
بهتر امتحان کردنــد؛ در نهایت باالی تپهای
که آنتن دهــی بهتــری داشــت  ،محل درس
خواندن بچههای ما شد!
رحمتی میافزاید :مشکل این جاست که در
بهار از تــرس مارگزیدگی و زمســتان از ترس
گرگ نمیتوانیم بچههــا را در این مکان تنها
بگذاریــم ،آن هــا هر لحظــه با تــکان خوردن
بوته خاری یا شــنیدن صــدای زوزه حیوانی
میترســند و به طرف روســتا فــرار میکنند،

•آموزش مجازی روی تپه داخل چادر

از این رو هر بــار یکی از اولیا بــا بچهها همراه
میشود تا از آن ها مراقبت کند.
•معلمها فکر میکردند بچهها کوتاهی
میکنند

حســین ســاقی از دیگــر اهالــی روســتا
میگوید  :بــا شــروع آمــوزش مجــازی اوایل
معلمهــا فکــر میکردنــد بچههــا کوتاهــی
میکننــد ،وقتــی صــوت یــا فیلــم آموزشــی
میفرســتادند و میگفتند که  ۱۰دقیقه بعد
از دیدن فیلم یا شنیدن صوت ،فرصت پاسخ
گویــی دارید به دلیل پوشــش بســیار ضعیف
اینترنت برای بچههــا باز نمیشــد ،از این رو
بایــد ســاعتها روی تپــه منتظــر میماندیم
تا بــرای لحظهای ســرعت اینترنت بــاال برود
و مطالــب آموزشــی باز شــود ،خوشــبختانه
با پــی بردن به مشــکالت مــا معلمــان نهایت
همــکاری را بــا دانــش آمــوزان دارنــد اما در
کل ایــن وضعیــت بــرای همــه اذیــت کننده
اســت .مادر یکــی از دانشــجویان روســتای
قزل آغــول میگوید :بــه آنتندهــی ضعیف
مشــکل قطعی برق را هم اضافه کنید .وسط
درس و امتحــان بــا قطــع شــدن برق روســتا
همــان اینترنــت ضعیــف هم قطع میشــود،
ســال گذشــته وســط امتحــان دختــرم برق
قطع شــد و دخترم نتوانســت امتحان آنالین

دانشگاه را بدهد ،البته حل این مشکل برای
دانشآموزان آســانتر اســت زیــرا معلمان با
آگاهــی از مشــکالت مــا و شــکیبایی دوباره
از دانش آمــوزان امتحان میگرفتنــد .اما از
استاد دانشگاه نمیتوان انتظار داشت تنها از
یک دانشجو در روستایی دور دوباره امتحان
بگیــرد ،متاســفانه این موضــوع باعــث افت
تحصیلی دانشــجویان و حتی دانش آموزان
مقاطع متوسطه شده است.فائزه ساقی یکی
از دانشآمــوزان روســتایی میگویــد :حتی
در دبیرستان روستای «ســلطان میدان» هم
اینترنت ضعیف اســت چون اینترنت چکنه و
تمام  ۶۰روستای آن  3Gاســت ،اوایل صبح
سرعت اینترنت خوب است اما از ساعت ۱۰
صبح تا  ۱۲شب سرعت اینترنت بسیار پایین
میآید ،اگر معلم برای مــا فیلم یا فایل صوتی
بفرستد ،نمیتوانیم همان لحظه ببینیم و باید
تا ســاعت  ۴صبح روز بعد و باال رفتن سرعت
اینترنــت منتظر بمانیم.حســن رضاییان پدر
یکی دیگــر از دانــش آمــوزان قزل آغــول نیز
میگوید :این روستا کوهستانی است و سوز
و سرمای زمســتان خیلی زود مهمان چکنه و
سروالیت میشــود ،االن هوا خوب است و ما
همراه بچهها به باالی تپه میآییم ،اما با سرد
شدن هوا و ترس از حمله گرگها نمیتوانیم
از خانه خارج شویم.

او بیان میکند :ســال گذشــته با شروع سوز
و ســرما بچههــا را بــا وســیله نقلیــه روی تپه
میبردیــم تــا داخــل ماشــین درس بخوانند
یــا چــادر مســافرتی میزدیــم و بــا روشــن
کــردن پیکنیک بچههــا درون چــادر درس
میخواندنــد ،امســال هــم بــا ایــن وضعیت
تکــراری اینترنــت ضعیــف و آمــوزش آنالین
دانشآمــوزان مقاطــع متوســطه و بــه ویــژه
دانشــجویان بایــد زمســتان را در ارتفاعات و
داخل ماشین یا چادر درس بخوانند.مجتبی
بیــات از اهالی روســتای عبــدا ...گیو بخش
ســروالیت نیشــابور میگوید :در روســتای
عبــدا ...گیو کــه کوهســتانی نیســت و دکل
همراه اول هم بســیار به روســتا نزدیک است
باز هم پوشش اینترنت بسیار ضعیف و سرعت
آن کند اســت ،بارها با شورا و دهیارها تماس
گرفتیم اما می گویند دکلها قدیمی است و
باید تقویت یا تعویض شود و متاسفانه بودجه
و اعتبار الزم برای این کار را نداریم.
•مشکل اینترنت یک سال دیگر باقی است

در همیــن بــاره رئیــس اداره کل ارتباطــات
و فنــاوری اســتان خراســان رضــوی گفت:
ارتقــای  ۱۲۴دکل این ســایتها رادر برنامه
داریــم اما تجهیــزات ارتقا از نســل  ۲به  ۳و۴
به علت تحریم به مرور وارد کشــور میشــود،
از ایــن رو طــی یک ســال آینــده این مشــکل
حــل میشــود.علی دلگیــر بــا بیان ایــن که
ســه هــزار و  ۵۰۰مدرســه روســتایی را بــا
 ۵۰گیــگ اینترنــت رایــگان تجهیــز کردیم،
میافزاید :دانشآموزان روستایی میتوانند
با هماهنگــی مدیران به این مــدارس بروند و
از پوشش اینترنت رایگان آن استفاده کنند.
وی تاکید میکند :طبق برنامه تا انتهای سال
 ۱۴۰۱تمام روستاهای باالی  ۲۰خانوار به
اینترنت پرسرعت وصل خواهند شد.

علی نوری-مدیر جهادکشاورزی بردسکن با اشاره
به آغاز برداشــت انار از ســطح هزار و  700هکتار
از باغ های شهرســتان پیش بینی کــرد درمجموع
25هزارتــن انار از این باغ ها برداشــت شــود .وی
تصریح کرد:امسال به دلیل سرمازدگی اول فصل
و قطع مکرر برق و طوالنی شــدن دوره گرما تولید
انار بین  25تا  30درصد نســبت به ســال گذشته
کاهش دارد.به گزارش خراسان رضوی ،برداشت
محصول انار از سطح هزار و  700هکتار از باغ های
شهرستان بردســکن به عنوان دومین قطب تولید
این محصــول در خراســان رضوی آغاز شــد .مدیر
جهادکشاورزی شهرستان بردسکن گفت :امسال
به دلیل ســرمازدگی اول فصل و قطــع مکرر برق و
طوالنی شــدن دوره گرما تولید انار بین  25تا 30
درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد و به طور
میانگین از هر هکتار  15تن انار برداشت میشود
که در مجمــوع تولید انار شهرســتان بردســکن به
 25هــزار تــن خواهــد رســید .مهمیز ارزش ایــن
میزان محصول انار تولیدی شهرســتان بردسکن
را  250میلیــارد تومان اعالم کــرد و گفت :به رغم
این که قیمت انار دو برابر ســال گذشته است ولی
باز هم با توجــه به هزینه های انجام شــده درآمدی
نصیب باغــداران نمی شــود .وی بر اجــرای روش
های نوین و ایجاد ســایبان در باغ هــای انار تاکید
کرد و گفت :اجرای این طرح عالوه براین که باعث
کاهــش  46درصــدی در مصرف آب می شــود در
بهبود کمی و کیفی محصول انار بسیار موثر است
که دراین زمینه دولت تســهیالتی را با بازپرداخت
طوالنی در نظر گرفته است .وی افزود :در بردسکن
بیش از  15رقم انار تولید می شــود که بیش از 90
درصد بــاغ های شهرســتان رقم خــزر و دارای کد
بین المللی و جزو  6رقم تجاری کشــور است .وی
اظهار کرد :از مجموع هــزار و  700هکتار باغ انار
در شهرســتان بردســکن  90درصــد آن در بخش
مرکزی بردسکن قرار گرفته است.

مدیر کل دام پزشکی استان خبر داد:

فرمانده انتظامی نیشابور تشریح کرد :

تور سارقان برای فروشندگان خودرو
درفضای مجازی

شــجاعی مهــر -فرمانــده انتظامی نیشــابور از شناســایی و
دستگیری متهمان به سرقت خودروهای پژو ۲۰۶و۲۰۷
در این شهرســتان خبر داد و گفت  :در بررســیهای اولیه
و میدانی مشــخص شــد  ،با درج آگهی فروش خــودرو در
فضای مجازی یک نفر در پوشش خریدار با فروشنده تماس
میگرفت و پس از تعیین مکان و ساعت برای بازدید ،متهم
با سرعت عمل و به بهانه بازدید خودرو را سرقت می کرد و
از محل متواری میشد.سرهنگ حســینعلی زاده گفت:
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت خودروی
پژو  ۲۰۷در شهر نیشــابور پیگیری موضوع به صورت ویژه
در دســتور کار کارآگاهــان پلیس آگاهی قــرار گرفت.وی
خاطرنشان کرد :در بررسیهای اولیه و میدانی مشخص
شد پس از درج آگهی فروش خودرو توسط فردی در فضای
مجازی ،یک نفر در پوشش خریدار با وی تماس می گیرد و
پس از تعیین مکان و ســاعت برای بازدید ،متهم باسرعت
عمل و به بهانه بازدید ،خودرو را ســرقت می کند و از محل
متواری میشــود.این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :در

همینلحظهیکنفرباخودرویپژو ۲۰۶مراجعهمیکندو
پسازجویاشدنعلت،بهظاهرباهدفکمکبهمالباخته
به تعقیب صوری خودرو می پردازد و در نهایت با اظهار این
مطلب که من خودم خــودرو را پیدا می کنم مــال باخته را
راضی و از خودرو پیاده میکند.سرهنگ حسینعلی زاده
تصریحکــرد :کارآگاهان باتجربه پلیس آگاهــی که از قبل
تجربه چنین گزارش هایی را داشــتند  ،متهم را شناسایی
و قبــل از فــروش خــودروی ســرقتی ،وی را در یــک اقدام
غافلگیرانه و ضربتی دستگیر و خودروی سرقتی را کشف
کردند.وی گفت :متهم دستگیر شــده در مواجهه با ادله و
مستندات به سه فقره سرقت خودرو با این روش و با کمک
و همدســتی یک نفر دیگر که همان راهنمــای مال باخته
بود اعتراف کرد که همدســت متهم نیــز در عملیاتی دیگر
دستگیر و خودروی پژو  ۲۰۶سرقتی از وی کشف شد.وی
با اشــاره به ادامه تحقیقات از متهمان برای کشــف ســایر
ســرقتهای احتمالی دیگر خطاب به شــهروندان توصیه
کرد :تا جایی ک ه ممکن اســت ســعی شــود خرید و فروش
خودرو در دفاتر مجاز انجام شود و به هیچ عنوان مکان های
خلوت یا ساعات پایانی شب برای انجام معامالت در بیرون
از محدوده شهری به ویژه تنها انتخاب نشود.

سوختگی مادر و پسر درانفجار
کپسول گاز در صالح آباد

بهره مند-بخشدار جنتآباد از انفجار کپسول گاز مایع
در یک واحد مســکونی در این بخش از توابع شهرستان
صالحآبــاد خبــر داد و گفت :بر اثــر این حادثــه دو عضو
خانواده که دچار ســوختگی شــده بودند به بیمارستان
اعزام شدند.
مرتضی یوســفی در گفتوگو با خراسان رضوی اظهار
کــرد :انفجــار کپســول گاز مایــع خانگی در روســتای
کالته باقی خان در بخش جنتآباد از توابع شهرســتان
صالحآباد منجر به زخمی شدن مادر  ۴۵ساله و پسربچه
 ۹ســاله شد.بخشــدار جنتآباد با اشــاره به سوختگی
و جراحــات واردشــده بــه مــادر و فرزنــد در ایــن حادثه
یادآور شــد :پس از حادثه و تماس با اورژانس  ،۱۱۵دو
مصدوم حادثه به بیمارستان شهدای صالحآباد منتقل
شدند.وی افزود :با توجه بهشدت سوختگی و وضعیت
مصدومان با هماهنگی انجامشــده ،مادر و فرزند برای
مداوا به بیمارســتان امام رضا(ع) مشــهد اعزام شدند.
یوســفی تأکید کــرد :علت نشــت گاز و جزئیــات حادثه
انفجار در دست بررسی است.

پایشمستمربرایپیشگیری
از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

مدیرکل دام پزشــکی اســتان گفت :پایش مستمر
بــرای پیشــگیری از بیمــاری آنفلوآنزای فــوق حاد
پرنــدگان در تمام نقاط خراســان رضوی از ســوی
اداره کل دام پزشکی استان و شهرستان های تابعه
در حال انجام اســت .به گزارش روابط عمومی دام
پزشکی استان ،اعلمی افزود :طرح پایش هدفمند
آنفلوآنزای پرندگان و نیز مراقبت فعال این بیماری
طــی امســال بــا بیــش از  3200بازدیــد از مراکز
مختلف ســنتی و صنعتی پرورش طیور در اســتان
اجرا و در این زمینــه حــدود  2857نمونه برداری
از طیور ایــن واحدهــا انجام شــده و نتایــج بیش از
 3875آزمایش در آزمایشــگاه های تحت پوشــش
ایــن اداره کل بیانگر نبود بیمــاری آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در کل جمعیت طیور اســتان اســت.
وی افزود :هر سال با مهاجرت و جابه جایی پرندگان
مهاجر ،احتمــال ورود ویروس هــای جدید و حتی
تحت تیپ های نامتعارف در کشور وجود دارد و در
این میــان پرندگان بومی و ســنتی در صورت آلوده
شــدن از طریق مجاورت بــا پرنــدگان مهاجر بیمار
می شوند و ویروس را تکثیر و دفع می کنند و باعث
انتشار ویروس عامل بیماری در محیط می شوند.

