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برگزاری یادواره ۳۳شهید جهادگر
در نیشابور
شجاعی مهر /یادواره  33شهید جهادگر نیشابور
به مناسبت هفته بسیج با حضور مسئوالن استانی و
شهرستان نیشابور ،خانواده معزز شهدای جهادگر
و جمعــی از یــادگاران و ایثارگــران دفــاع مقدس
در فرهنگ ســرای سیمرغ این شهرســتان برگزار
شــد و از کتاب«هنوز هم خروشان»ســردار شــهید
مصطفوی رونمایــی شــد.فرمانده ناحیه مقاومت
بسیج نیشــابور در اینمراسم ضمن گرامی داشت
هفته بسیج و یاد و خاطره 2400شهید شهرستان
و 33شهید جهادگر نیشابور گفت :جهاد سازندگی
یکی از نهادهای انقالب اســامی بود که توانست
بســیاری از جوانان انقالبی کشور را به خود جذب
کند.سرهنگ نیک یاد افزود :بســیاری از جوانان
جذب شده در جهاد ســازندگی توانستند در طول
هشت سال دفاع مقدس نقش غیرقابل انکاری در
پیروزی رزمنــدگان ایفا کنند.یکــی از جهادگران
جهادسازندگی نیز در اینمراســم ضمن یادآوری
خاطرات جبهه و جنگ ،به نقش جهاد ســازندگی
اشــاره کــرد و افــزود :جهــاد ســازندگی در طــول
هشــت ســال دفاع مقدس با توجه به نیاز جبههها
وظایــف متعــددی از جمله پشــتیبانی ،تــدارکات
امور فنــی و مهندســی را برعهده گرفــت که نقش
غیرقابــل انــکاری در پیــروزی رزمندگان اســام
داشت.ابوالقاســم ســکاکی اظهار کــرد :در زمان
جنگ تحمیلی ســتادهایی در دفتر سازمان جهاد
سازندگی در شهرستانهای مختلف تاسیس شد
و شهرســتان نیشــابور نیــز در این کار پیشــرو بود.
جهادگرحبیب طــا زاده نیز به نقــش جهادگران
اشــاره کرد و گفت :جهادگــران توانســتند با بهره
گیری از ابتکارات خود و امکانات موجود اقدامات
بینظیــری در جبهههــای جنــگ انجــام دهنــد و
پیروزی رزمندگان در جبههها بستگی به پشتیبانی
جهادگران داشــت کــه توانســتند با احــداث پل،
ساخت جاده ،احداث سنگر و خاکریز به رزمندگان
کمک کننــد.در ادامه مراســم از کتــاب «هنوز هم
خروشان»ســردار شــهید مصطفــوی بــا حضــور
خانواده شــهید رونمایی شــد.در پایان این مراسم
از خانوادههای شهدای جهادگر نیشابور با اهدای
تندیسی تقدیر و تجلیل شد.

افتتاحمجتمعکانونهایفرهنگی
تربیتیودارالقرآندرخلیلآباد
حسین نوری/در مراسمی با حضور دکتر ابراهیم
قاسم پور فرماندار شهرستان خلیل آباد ،سرهنگ
فتوحی فرمانده ناحیه ســپاه شهرســتان و جمعی
از روسای ادارات و ســازمان ها  ،مجتمع فرهنگی
تربیتــی ســلمان ،شــهیدان گوهــری ودارالقرآن
مرحوم حیدری افتتاح شد .در حاشیه این مراسم
روشندل ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان خلیل
آباد با بیــان این کــه این مــکان برای حضــور کلیه
دانش آموزان دختر و پسر شهرستان برای فعالیت
های فرهنگی و آموزشی ایجاد شده است از معرفی
آقای عرب به عنوان مســئول این مجتمع خبر داد
واظهار کرد :کلیه دوره های آموزشی و فرهنگی در
این مکان برگزار می شود .وی افزود100 :مدرسه
با داشــتن  10هزار دانش آمــوز در شهرســتان به
فعالیت های آموزشــی مشــغول هســتند که برای
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و تربیتــی و اوقات
فراغت آنان این مجتمع پس از باز سازی مورد بهره
برداری قرار گرفت.

رئیستعاونروستاییسبزوارخبرداد:

توزیع ۹۵هزار تن نهاده دامی در
سبزوار

رئیــس اداره تعــاون روســتایی ســبزوار گفــت :از
ابتدای امســال به منظــور حمایــت از دامپروران و
مرغداران در عبور از بحران خشکسالی  ۹۵هزار و
 ۳۹۱تن انواع نهاده دامی و طیور در این شهرستان
توزیع شده اســت.امرا ...شــمس در گفت وگو با
ایرنا افزود :توزیع این میزان نهاده دامی شامل جو،
ذرت ،سویا ،کنســانتره ،ســبوس و ذرت علوفهای
نقش موثری در حمایت از بخش دام و طیور داشته
اســت.وی گفت :با توجه بــه کاهش تولیــد علوفه
و محصــوالت زراعی در پی خشکســالی امســال،
نهادههــای دامــی با هــدف تنظیــم بــازار و تامین
بخشــی از نیاز خوراک دام و حمایت از دامپروران
بین آنان توزیع شده است.

خراسان رضوی گرم میشود
کارشــناس مرکز پیشبینــی اداره کل هواشناســی
خراسانرضوی گفت:میانگین دمای هوا در مناطق
مختلف اســتان تا روزهای پایانی هفته جــاری روند
افزایشــی دارد .اثمــری در گفــت و گو با ایرنــا افزود:
بیشینهدمایهوایمشهدنیزبهتدریجافزایشیافته
و تا پایان هفته جاری به  ۲۱درجه خواهد رسید .وی
ادامه داد :برای روز جمعه نیز فعالیت سامانه بارشی
همراه با کاهش دمای هوا در مناطق مختلف استان
پیشبینی شده است .وی گفت :طی چند روز آینده
آسمانیصافتاقسمتیابریهمراهباکاهشاندک
آالیندههایجویرادرایناستانخواهیمداشت.
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معاون علوم پزشکی مشهد خبر داد:

تکمیلپروژههایدرمانیباالی80درصدتانیمهاول1401
فرماندار خلیل آباد :بیمارستان خلیل آباد وضعیتی شبیه به درمانگاه دارد

حســین نوری  /معاون بهداشــت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :پروژه های باالی
 80درصد حوزه درمان تا پایان سال و نهایت
در شــش ماهه اول ســال  1401بــه مرحله
بهره برداری خواهد رســید و تکمیل تمامی
پروژه های نا تمام ســنوات گذشته از اولویت
های دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
به گزارش خراســان رضوی  ،دکتر ســید جواد
حسینی در جلســه تودیع و معارفه مدیر شبکه
بهداشــت و درمــان خلیــل آبــاد کــه در ســالن
همایشهای شبکهبهداشتخلیلآبادبرگزار
شــد ،گفت :پروژه های باالی  80درصد حوزه
درمان تا پایان ســال و نهایت در شش ماهه اول
ســال  1401به مرحلــه بهره بــرداری خواهد
رســید .وی اجرای طــرح هوشــمند را از طرح
های بزرگ دولت نام برد و افزود :با اجرای این
طرح همه صنوف و مراکز خدماتی باز خواهند
بود  .وی داشتن کارت واکســن کرونا و رعایت
تمامیپروتکلهایبهداشتیراازاولویتهای
اجرای طرح هوشــمند نام بــرد و گفت :رعایت
پروتکل های ابالغ شــده به این منجــر خواهد
شــد که در تمام رنگ بندی ها همــه صنوف باز
باشــند و در صورت این که رعایت نکنند ،حتما
تعطیل خواهند شد .معاون بهداشت دانشگاه
علومپزشکیمشهدازبرنامهریزیبرایاجرای
طرح رعایت پروتکلهای بهداشــتی به صورت
هوشــمند خبــر داد و افــزود :اگــر این طــرح به
تصویب برسد و مدیریت هوشمند اتفاق بیفتد،
پــس از آن در وضعیتهای آبــی ،زرد ،نارنجی
و قرمز تفکیکی بین صنــوف مختلف نخواهیم
داشــت .البتــه بــه شــرط این کــه شــهروندان
واکسیناسیون را انجام داده باشند و از ماسک
استفادهکنند،فاصلهاجتماعیرارعایتکنندو
تهویهمناسبدرفضاهایبستهمربوطبهکسب
و کارشان وجود داشــته باشــد .وی با بیان این
که در این ۲۱ماه اموری کــه در این مدت برای
مبارزهباکروناانجامشدهیکمدیریتبسیجی

•بیمارستان خلیل آباد وضعیتی شبیه به
درمانگاه دارد

گونه بود ،افــزود :مبارزه با کرونــا یک تاکتیک
اداری نبود بلکه امری جهادی و بســیجی بود و
اگر می خواســت با تاکتیک اداری دنبال شود
مطمئن ًا وضعیتی بســیار بدتــر از امــروز وجود
داشت.ویگفت:شهرستانخلیلآبادبهلحاظ
رنگ بندی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد و
ایننتیجهتالشستادکروناوهمراهیمردمدر
اینشهرستاناست.ویبابیاناینکهبهاقتصاد
مردم ضربه بسیار جدی وارد شده است افزود:
بههمیندلیلنظامسالمتبهایننتیجهرسید
برایحلمشکالتمعیشتمردمواقتصادباید
هوشمند عمل کرد و میطلبد برای این منظور
واکسیناسیونورعایتپروتکلهایبهداشتی
جدی گرفته شود .دکتر حسینی در این جلسه
که بــا حضــور فرماندار شهرســتان  ،مدیــران و
پزشکان ،خیران و رئیس شورای اسالمی شهر
و شــهردار خلیل آباد برگزار شــد ،افزود :طرح
جامع ســامت پیــش از کرونا تــا 80درصد در
اســتان اجرا شــد و اکنون کنــدی کار به خاطر
ویروس کروناســت .معاون بهداشــت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد افزود :سالمت موضوعی
استکهفقطمرتبطباوزارتبهداشتودرمان
نیســت ،به لحاظ اجرایی  ۲۵درصد ســامت
مرتبط با نظام ســامت و  ۷۵درصد آن با سایر
سازمانهایتوسعهمرتبطاست.بنابراینبدون

رئیسبهزیستیگنابادخبرداد:

 ۵۱گزارش کودک آزاری طی
یکسالگذشتهدرگناباد

رئیــس اداره بهزیســتی گنابــاد
گفــت :در یــک ســال گذشــته ۵۱
مــورد کــودکآزاری بــه اورژانــس
اجتماعی گناباد گزارش شــده است
که بیشــترین مــورد کودکآزاریها
مربوط به نوع مســامحه و غفلت بوده
اســت وی همچنیــن راجــع بــه رواج
کــودکآزاری پنهــان در خانوادههــا
هشــدار داد.علــی آراســته به ایســنا
گفت :به طور کلی کــودک آزاری در
چهــار حیطــه کــودکآزاری روحــی
و روانــی ،کــودکآزاری جســمی،
کــودکآزاری مســامحه و غفلــت و
کودکآزاری جنســی مورد بررســی
قــرار میگیرد.آراســته اظهــار کرد:
در یــک ســال گذشــته  ۵۱مــورد
کودکآزاری بــه اورژانس اجتماعی
بهزیســتی گناباد گزارش شده است
کهازاینتعدادبیشترینمواردمربوط
بــه کــودکآزاری از نــوع مســامحه و
غفلت و بقیه موارد نیز بیشــتر مربوط
بــه کودکآزاریهای جســمی بوده
است.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن آمارهــا
شــاخص میزان واقعی کودکآزاری
در شهرســتان نیســت؛ چــرا کــه در
شــهرهای کوچــک ،کــودکآزاری
جنسی اگر اتفاق بیفتد کمتر گزارش
میشودوکودکآزاریروحیوروانی
نیز از جمله مواردی است که کمتر به
آن توجه میشود و در بسیاری موارد
نادیــده گرفتــه میشــود.وی افزود:
کودکآزاری جسمی و کودکآزاری
مســامحه و غفلــت ،بیشــتر در طیف
پایین جامعه و به ویــژه خانوادههایی
کــه درگیــر مشــکالتی چــون اعتیاد
هستند ،اتفاق میافتد و شاید سبک
زندگی این افراد به گونهای باشد که
نیازهــای جســمی و روحــی و روانی
فرزندان برایشــان چنــدان اهمیتی

نــدارد.وی یــادآور شــد :در شــرایط
فعلی نیز بسیاری از خانوادهها درگیر
مسائل و مشکالت خودشان هستند
و گاهی مجبورند تا پاسی از شب کار
کنند و همین فاصلهها باعث میشود
کودکان خأل روحی و روانی زیادی را
احساس کنند و نیاز هست که در این
زمینهتدابیریاندیشیدهشود.رئیس
اداره بهزیستی گناباد بیان کرد :قبال
که مهد کودکها زیرنظر بهزیســتی
بود طرحی تحت عنوان مراکز کودک
و نوجــوان اســتارت خــورد کــه طرح
خوبی بــود و مددکاران و مشــاوران،
خدمــات خوبی را در شــیفت عصر به
کودکان و نوجوانــان ارائه میکردند
و درست اســت که این خدمات جای
خانــواده را پــر نمیکنــد امــا کمــک
میکــرد تــا حــدودی خألهــا کمتــر
شود.وی با اشــاره به این که بسیاری
از گزارشهای کــودکآزاری را خود
مردم عــادی ارائــه کردهانــد ،گفت:
همشــهریان در صورت مشــاهده هر
گونه کودکآزاری میتوانند با شماره
 ۱۲۳اورژانس اجتماعی بهزیســتی
تمــاس بگیرنــد و مــورد را گــزارش
دهنــد تا رســیدگی شود.آراســته در
ادامه گفت :بعد از این کــه موردی از
کــودکآزاری به بهزیســتی گزارش
میشــود در مرحلــه اول تیــم ســیار
بهزیســتی در محل حضور می یابد و
مشکل را بررسی میکند تا چنان چه
موضوع همان جا قابل حل باشد آن را
حل کند اما اگر قابل حل نباشد مورد
به اورژانس اجتماعی ارجاع میشود
ودرآنجاجلساتمتعددیباخانواده
یابستگانفرد،باتوجهبهعمقمشکل
و این که مشکل به وجود آمده ناشی از
غفلت والدین بوده یــا این که والدین
صالحیــت الزم را ندارنــد ،برگــزار و
موضوع بررسی میشود.

شکاگرتماممسئوالنهمکارینداشتهباشند،
سالمت میسر نخواهد شــد .وی گفت :تحقق
نظام ســامت در چهــار اصل مترقــی عدالت،
تکنولوژی مناســب ،هماهنگی بین بخشــی و
مشارکتمردمیاتفاقمیافتدکهدرآموزههای
دینی اسالمی هم بر این چهار مورد تأکید شده
است.ویافزود:اگردرحوزهسالمتمشارکت
مردم نباشد،بامشکالتجدیمواجهخواهیم
بود با تالش های همــه کادر درمان در اســتان
و شهرســتان ها و مشــارکت مــردم در اســتان
خراسانرضویتاکنون ۸۷درصدازمردمدوز
اول و  ۷۰درصــد آنــان دوز دوم را تزریق کرده
اند  .وی گفت :اگرچه بیماری کرونا تا حدودی
کنترلشدهامابازهماینشرایطشکنندهاست
و باید واکسیناسیون و بیماریابی در گروههای
مورد نیــاز مــورد توجه قــرار گیرد .حســینی با
اشاره به این که نگران وضعیت افراد باالی۶۰
سال که هنوز واکســن نزدهاند هستیم ،افزود:
تزریق دوز ســوم در ســنین بــاالی ۶۰با هدف
ادامه واکسیناســیون اســت .حســینی درباره
حضور دانش آموزان ابتدایی در مدارس گفت:
چوندانشآموزانمقطعابتداییگاهیمواقع
ماســکها را با هم تعویض میکنند ،به همین
دلیل وضعیت آنها با دانشآموزان متوســطه
اولودوممتفاوتاست.

ابراهیــم قاســم پــور فرمانــدار شهرســتان
خلیل آبــاد نیز در این جلســه با بیــان این که
بیمارستان خلیل آباد با شرایطی که در سال
 94افتتاح شــده وضعیتــی شــبیه درمانگاه
دارد و درمانگاهــی بیشــتر نیســت ،گفــت:
تجهیز بیمارســتان خلیــل آباد مصوبه ســفر
اســتاندار وقــت بود کــه تنها بخــش ناچیزی
توسط دانشگاه علوم پزشکی اجرایی شده و
باید دانشگاه نگاه ویژه ای به آن داشته باشد.
قاســم پور ،اظهار کرد :شهرستان خلیل آباد
در وضعیت زرد کرونا بر اساس اعالم سامانه
ماسک قرار دارد.
وی با بیان این کــه هم اکنون  ۸نفر بســتری
کرونایی داریــم و  ۸۶درصد مردم خلیل آباد
دوز اول و  ۷۰درصد دوز دوم واکسن کرونا را
دریافت کرده اند و تغییر وضعیت شهرستان
به رنگ زرد نباید باعث عــادی انگاری مردم
شود ،خاطر نشان کرد :طرح خانه به خانه در
خلیل آباد بسیار خوب عمل کرد و شهرستان
پیشــرفت خوبــی در حــوزه واکسیناســیون
داشت و باید این شاخص به وضعیت مطلوب
تری برسد .فرماندار خلیل آباد گفت  :مجمع
خیرین ســامت ظرفیت بســیار خوبی برای
این شهرستان به شمار می رود و مدیر شبکه
بهداشــت و درمان باید فعالیت این مجمع را
پایدارتر کند .قاســم پور افزایــش تخت های
بیمارســتان خاتم االنبیــا از  ۳۲به  ۶۴تخت
خوابــی را از دیگر خواســته های شهرســتان
دانست و گفت :مردم در شــهر کندر مطالبه
استقرار پزشک شبانه روزی دارند که باید به
این خواسته به حق مردم توجه ویژه ای شود.
وی خواســتار تســریع در ســاخت اورژانــس
جاده ای  ۱۱۵در کندر و شــبانه روزی شدن
درمانگاه این شهر  7هزار نفری شد.

اعضای بیمار مرگ مغزی سبزواری جان 4نفر را نجات داد
اعضــای بیمــار مــرگ مغــزی  ۵۹ســاله ســاکن
ســبزوار به  4بیمار نیازمنــد عضو حیاتــی دوباره
بخشید.بهگزارشدانشگاهعلومپزشکیمشهد،
مســئول واحد فراهــمآوری اعضــای پیوندی این
دانشــگاه روز گذشــته اعالم کرد :در هــزار و صد
و چهاردهمین عمــل اهدای عضــو از اهداکننده
مرگ مغزی این دانشــگاه « ،امید علیزاده» که از
بیمارستانحشمتیهسبزوارمعرفیشدهبود،پس
از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت

خانوادهاش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت
عملجراحیاهدایعضوقرارگرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افــزود :کبد این بیمار مرگ
مغزی به مرد  ۳۷ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند
شدوبهویزندگیدوبارهبخشید.
ویگفت:قرنیههایمرحومعلیزاده بهبانکچشم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست
وینیزبهبخشسوختگیبیمارستانامامرضا(ع)
برایپیوندارسالشد.

فرماندارسرخسخبرداد:

افزایش تردد تجاری در مرز سرخس
به موازات افزایش ساعت کاری

فرماندار سرخس گفت :طبق توافق دوجانبه بین
ایران و ترکمنستان ســاعات کاری در پایانه مرزی
سرخس از ســاعت  ۷:۳۰تا  ۱۶تعیین شده که در
مقایسه با مدت مشابه پارسال دست کم یک ساعت
افزایش داشــته و به تبع آن افزایش تبادالت مرزی
بین دو کشور در این پایانه مرزی فزونی یافته است.
محمد رضا رجبی مقدم در گفت و گو با ایرنا افزود:
هم اکنون روزانه به طور متوســط بــار بیش از ۱۱۰
دســتگاه کامیون در مرز ســرخس تخلیه شــده و با
کشــنده های ترکمنســتانی به مقاصد صادراتی و
ترانزیتی خود ادامه مســیر می دهد.وی به فعالیت
پایانــه ریلــی در این منطقه نیز اشــاره کــرد و گفت:
روزانه ۲۵۰تا ۳۰۰واگن باری با عبور از این مرز ،بار
صادراتی یا ترانزیتی خود را از ایران به ترکمنستان و
دیگرکشورهایآسیایمرکزیحملمیکنند.مدیر
پایانه مرزی ســرخس نیز گفت :طی آبان ماه روزانه
به طور متوســط بار  ۱۱۳دســتگاه کامیــون در مرز
تخلیه و به کشنده های ترکمنستانی متصل می شد
که این رقم متوسط در مهر ماه روزانه  ۱۰۳دستگاه
بود.محمد مهــدی رضایی افزود :طبق شــیوه نامه
های مرزی ثابت بین  ۲کشور ایران و ترکمنستان،
فعالیت مرز در نیمه دوم هر سال حدود یک ساعت
کمترازنیمهاولبودکهدرآبانماهباتوافقدوجانبه،
این روند به نفع افزایش ساعات کاری تغییر کرد و با
همین افزایش یک ساعته میزان ترددهای تجاری
در مرز  ۱۰درصد افزایــش یافت.مدیر پایانه مرزی
سرخسهدفازهماهنگیهابرایافزایشساعات
کاری مــرز را افزایش صــادرات اعالم کــرد و گفت:
طی آبان ماه امســال  ۳۵درصد از ترددهای مرزی
مربوط به صادرات کاال و بقیه ترانزیتی بود حال آن
که میزان صادرات طی مهرماه حدود  ۲۵درصد از
مجموع ترددها بود.رضایی افزود :هیچ گونه خواب
کامیون در این پایانه مرزی نداریم و معموال کامیون
هایی که روزانه به ســرخس می رسند تا ساعت ۲۰
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس پذیرش می شوند
و برخی اقدامات اداری در مرز را طی این مدت انجام
می دهند.وی گفت :با زیرســاخت های ایجاد شده
کامیون هایی که روز قبل پذیرش شده اند ،روز بعد
بدون معطلی ،کار تخلیه بار را در پایانه مرزی انجام
می دهند و در عمل معطل نخواهند شد.

کاهش 24درصدیتولیدپنبه
دربردسکن
علــی نــوری /مدیــر جهادکشــاورزی بردســکن
گفت :بر اثــر خشکســالی ،کاهش نــزوالت جوی
خاموشــی چــاه موتورهــای کشــاورزی و افزایش
 18درصدی ســطح زیرکشــت محصــوالت علوفه
ای  ،تولید محصول پنبه در شهرســتان نســبت به
سال گذشته  24درصد کاهش را نشان می دهد.
علیرضا مهمیز ســطح زیرکشــت محصول پنبه در
شهرســتان بردســکن را هزار و  480هکتار اعالم
کرد و گفت :از این ســطح  770هکتار آن مکانیزه
و  400هکتــار آن به روش تیپ اســت و در مجموع
 564هکتار آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
وی افزود :امســال پیش بینی می شــود با تولید 2
تن و  500کیلو گرم از هر هکتار  3هزار و  700تن
وش پنبه نیز برداشت شــود .وی قیمت فعلی وش
پنبه را مناسب اعالم کرد و گفت :با توجه به قیمت
هر کیلوگرم  27هزار تومــان درآمد اقتصادی این
محصول برای شهرستان بردسکن  100میلیارد
تومان است.

