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رئیس مرکز فوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح کرد:

چالش زمان استاندارد برای
رسیدن به صحنه تصادف

حســین نــوری -رئیــس مرکــز فوریــت های پزشــکی
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در ســفر به خلیل آباد
گفت:ازآنجاکهزماناستانداردرسیدنتیمپزشکی
به بالین فرد تصادفــی در جاده ها  15دقیقه اســت،
در مشــهد به دلیــل تراکــم جمعیتــی و ترافیــک و از
طرفی کمبود پایگاه اورژانس ،ممکن اســت بیش از
 15دقیقه زمان ببرد .دکتر یزدانــی افزود :در خلیل
آباد زمان رســیدن اورژانس به صحنه هــای جاده ای
 15دقیقه وشــهری  8دقیقه اســت که برابر گزارش
ها به صورت اســتاندارد انجام می شود .رئیس مرکز
اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان با بیان این که با
تکمیل مرکــز اورژانــس در کندر ،خدمــات اورژانس
بیــش از این هم خواهد شــد ،افــزود :بــه زودی مرکز
پیام اورژانس 115به صورت تجمیع از مرکز اســتان
راه اندازی می شــود .وی گفت :هم اکنــون در چهار
شهرستان دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد این طرح
اجرایی شده و در  10شهرســتان دیگر تحت پوشش
این دانشگاه نیز در حال فراهم کردن زیرساختهای
الزم اجرای این طرح هســتیم .وی افــزود :در خلیل
آباد که دارای اپراتور اســت ،هنوز دستگاه ها آنالوگ
است ،از این رو می طلبد هرچه ســریع تر این مهم در
شهرســتان اجرایی شــود .یزدانی افزود :هم اکنون
تعدادی نیرو در شهرستان ها فقط در قسمت اپراتور
کار می کنند که با اجــرای این طرح نیروهای موجود
بهدیگرسطوحبهداشتیشهرستاناضافهمیشوند.
وی افزود :در مرکز اســتان نیروهای 115پاســخگو
هستند.عالوهبرپزشکان،افرادمتخصصدیگریهم
حضوردارندکهمشاورهالزمرابهبیمارارائهمیدهند.
یزدانی مشکل مشهد را در دیر رسیدن اورژانس تایید
و اظهار کرد :در مشــهد بایــد  150پایــگاه اورژانس
وجود داشته باشد که االن فقط  75پایگاه داریم.

کاهش  33درصدی
حوادث ناشی از کار در استان
مدیر روابط کار ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفــت :از ابتدای امســال تــا پایان آبانمــاه حوادث
ناشی از کار در استان نسبت به مدت مشابه پارسال
 ۳۳درصد کاهش یافته اســت .متینفــر در گفت و
گو با ایرنا اظهار کرد :در این مــدت  ۴۵۱حادثه در
کارگاه های استان روی داده که این تعداد در مدت
مشابه پارسال ۶۷۷فقره بوده است .وی با بیان این
که آمــوزش نقش مهمــی در کاهش حــوادث دارد،
افزود :در ایــن مدت  ۱۰۱هزار نفرســاعت آموزش
قواعد ایمنی به صورت مجازی برگزار شــده است.
وی گفت :همچنین  ۱۵هزار و  ۹۹۹بازدید ادواری
وموردیازواحدهایتولیدیوصنعتیاستانانجام
شده است .متین فر تصریح کرد :در کنار بازدیدها و
بازرسی های انجام شده ،کارگران و کارفرمایان نیز
باید برای رعایت اصول ایمنی تالش کنند تا از بروز
حوادث و صدمات مختلف بعد از آن پیشگیری شود.
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خشکسالی بالی جان
زعفرانکاران درگز

مقصودی-جهاد کشــاورزی درگــز از کاهش
 50درصــدی عملکــرد زعفــران در ســال
زراعی جاری خبر داد.مدیر جهاد کشاورزی
درگز گفت :متاسفانه به دلیل خشکسالی،
نبود بارش های پاییزی و کاهش شــدید دما
همزمــان با شــروع فصل گل دهــی در درگز
،کاهــش شــدید عملکــرد زعفران در ســال
جــاری را داشــته ایــم و بســیاری از افــراد با
توجه به فصل برداشــت و برنامــه ریزی های
مالی انجام شــده در طول ســال با مشکالت
زیادی مواجه شده اند ،مســائلی که نیازمند
برنامه ریزی مســئوالن در راســتای حمایت
از این قشر است.یونسی ادامه داد :با وجود
گذشــت حدود یک ماه از برداشت محصول
زعفــران در بیشــتر نقــاط بــا کاهش شــدید
مواجه شــدیم هر چند با داشتن 285هکتار
ســطح زیر کشــت زعفران با عملکــرد 2تا 3
کیلوگــرم در هکتــار از شــرایط اقتصــادی و
اشتغال زایی مطلوبی برخورداربودیم اما به
دلیل کاهش قیمت زعفران طی ســال های
اخیر و تا قبل از مهر امسال ،باال رفتن هزینه
های کارگری و نهاده ها ،خشکسالی ،گرمای
شدید تابســتان و کاهش شدید دما همزمان
با آغاز فصل برداشــت ،امســال پیــش بینی
میشــود حداقل  50درصد کاهــش تولید
این محصول را داشته باشیم که متاسفانه این
امر در کشــت مکانیزه زعفران تاثیر بسزایی
داشته و با وجود دو دســتگاه کاشت مکانیزه
در شهرســتان و کشــت مکانیزه حــدود 50
هکتــاری در ســال گذشــته ،امســال تقریبا
این میزان به صفر رســیده و هزینــه های باال
ســبب افت شــدید عملکــرد و کیفیت شــده
است.یونســی اذعــان کــرد :خشــک کردن

بــا کیفیــت زعفــران راهــکاری بــرای ســود
بیشتر کشــاورزان در شــرایط کنونی است.
وی با اشــاره به کیفیت محصــول ادامه داد:
کشــاورزان برای خشــک کردن محصول از
دســتگاه های خشــک کــن اســتفاده کنند.
بهبود کیفیت رنگ ،افزایش سرعت خشک
شــدن ،بهبود شــکل ظاهری ،بازار پسندی
بــاال و در نهایت تفــاوت بســیار زیــاد قیمت
فــروش زعفــران حاصــل شــده ،از مزایــای
فراوری زعفران با دستگاه است.
•دبیرخانه ملی گردشگری زعفران
در تربت حیدریه راه اندازی می شود

رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی تربتحیدریه گفت :دبیرخانه
ملی گردشگری زعفران تا پایان امسال در
تربت حیدریه ،بــه عنوان دارنده بیشــترین
کشــتزارهای زعفران در کشور ،راهاندازی
میشود.به گزارش روابطعمومی ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراســان رضوی ،علــی محمدی بــا اعالم
این خبر افزود :با راهاندازی این دبیرخانه،
امکان حضور گردشگران داخلی و خارجی
در فصــل پاییــز بــرای گردشــگری و بازدید
از مــزارع زعفــران تربــت حیدریه تســهیل
خواهــد شــد.رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی تربتحیدریه
ادامــه داد :پاییز ،فصل برداشــت محصول
راهبردی زعفران است که بهار گردشگری
مزرعه محســوب میشــود و با توجــه به لغو
محدودیتهــای ســفر بــرای گردشــگران
داخلی و خارجــی ،میتــوان از این فرصت
برای تقویت اقتصاد منطقه بهره گرفت.
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بازپرسشعبهاولدادسرایعمومیوانقالب
تربتجامخبرداد:

دستگیریمتهمانقتلجوان
23ساله در تربت جام

هشدارشرکت گاز استان به پر مصرف ها

قبضهای نجومیگاز در راه است
سرپرســت واحد بهینهســازی مصــرف گاز
شرکت گاز اســتان گفت :امســال بر اساس
مصوبــه جدیــد هیئــت وزیــران تعرفــه گاز
بخش خانگی تغییر کــرده و بهای پرداختی
مشــترکانی که مصــرف گاز آنها باالســت
در مقاطعی چند برابر افزایش یافته اســت،
مشــترکانی کــه خــارج از اصــول مصــرف
بهینه،گاز استفاده میکنند منتظر افزایش
هزینه قبــوض گاز خــود باشــند .حمیدرضا
افشــون در گفتوگــو با ایســنا اظهــار کرد:
امسالباتوجهبهسرمایزودرسهوامصرف
گاز در استان نسبت به سال گذشته افزایش
یافته است بنابراین از مشترکان درخواست
میشــود برای تامین گاز پایدار تا پایان سال
همکاریهــای الزم را داشــته باشــند .وی
افزود :امسال بر اساس مصوبه جدید هیئت
وزیران تعرفه گاز بخــش خانگی تغییر کرده
و بهای پرداختی مشــترکانی که مصرف گاز
آنها باالست در مقاطعی چند برابر افزایش
یافته اســت .افشــون درباره محاســبه بهای
گاز مشــترکان تصریح کــرد :میزان مصرف
مشــترکان خانگی به  ۱۲پله تقســیم شده و
مشترکانی که مصرف پایینی دارند گازبهای
آنها نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد
کرد ،مشترکانی که زیر  ۲۰۰متر مکعب گاز
مصرف کنند گازبها پرداخت نمیکنند و گاز

مصرفی آنها رایگان اســت .افشون افزود:
اما مشــترکانی که خــارج از اصــول مصرف
بهینه ،گاز استفاده میکنند منتظر افزایش
هزینه قبوض گاز خود باشند .وی با اشاره به
راهکارهای مدیریت مصــرف گاز در توصیه
هایــی به شــهروندان گفــت :کنتــرل دمای
منزل بیــن  ۱۸تــا  ۲۱درجه ســانتی گراد،
بســتن در اتاقهایی که اســتفاده نمیشود
و خاموش کردن وســایل گرمایشــی موجود
در ایــن اتاقها از جملــه راهکارهای کاهش
مصرف گاز است .وی با اشاره به بهینه سازی
موتورخانههایواحدهایمسکونیوتجاری
اظهارکــرد :این طرح از ســال گذشــته آغاز
شده و به صورت رایگان انجام میشود ،این
طرح موجــب بهبود عملکــرد موتــور خانه و
کاهــش مصرف گاز می شــود و مشــترکانی
که تا به حال در این طرح ثبتنــام نکردهاند
میتوانند با مراجعه به ســایت شــرکت ملی
گاز تقاضــای خــود را اعــام کنند .افشــون
با اشــاره به پیــک مصــرف گاز نیز گفــت :از
مــردم درخواســت داریــم باتوجه بــه این که
مصرفگازدرزمستانافزایشیافتهوترازگاز
منفی میشــود ،با رعایت راهکارهای ساده
مصرف گاز را کاهش دهند .وی تاکید کرد:
امیدواریمکهامسال رابدونقطعیوافتگاز
در شبکههای سراسری استان سپری کنیم.

مدیر امور دام جهادکشاورزی استان اعالم کرد:

کسب رتبه برتر کشور در پالکگذاری دام
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان
گفت :خراســان رضــوی بــا پالکگــذاری و
هویتبخشــی شــش میلیــون و  ۶۵۸هزار و
 ۱۴۹راس دام سبک و ســنگین رتبه نخست
کشــور را در ایــن زمینــه دارد .داوطلــب در
گفت وگو با ایرنا افزود :این میزان دام هویت

گذاری شــده ،معادل بیش از  ۷۷درصد دام
موجود در خراسان رضوی اســت .وی ادامه
داد :جمعیت دام استان معادل هشت میلیون
و  ۶۰۷هزار و  ۸۲۷رأس دام سبک و سنگین
است که هشــت میلیون و  ۲۵۳هزار و ۱۲۴
راس آن سبک است.

حقــدادی -درپــی کشــف جســد جوانــی  23ســاله
پشــت تپــه هــای یکــی از روســتاهای شهرســتان
تربت جام ،بازپرس شــعبه اول دادســرای عمومی و
انقالب تربت جام ،از دستگیری متهمان و بازسازی
صحنــه قتل خبرداد.بــه گزارش خراســان رضوی،
بازپــرس شــعبه اول دادســرای عمومــی و انقــاب
شهرســتان تربت جام با اشــاره به کشــف جســد در
ارتفاعــات و شناســایی قاتــل گفــت :درپــی اعــام
کشف جسد جوان  ۲۳ساله پشــت تپه های یکی از
روستاهای تربت جام و ارجاع پرونده توسط دادستان
عمومی و انقالب به این شعبه ،ماموران پلیس آگاهی
در محل کشــف جسد حاضر شــدند و پس از بررسی
محل و مالحظــه آثار خــون ریزی در اطــراف و خون
آلود بودن سروصورت مقتول و کشف موتورسیکلت
مشارالیه با فاصله از محل کشف جسد ،مشخص شد
وقوع قتل با انگیزه قبلی بوده است.
•دستگیری و جلب مظنونین

مهران زاده بازپرس شــعبه اول دادسرای عمومی
و انقــاب شهرســتان تربــت جــام افــزود :پــس از
انجامتحقیقات شــفاهی از افراد محلــی ،مطلعان
واقعــه و اولیــای دم ،دســتور دســتگیری و جلــب
مظنونیــن صــادر و پــس از دســتگیری و انتقال به
پاســگاه روســتا ،از نامبــردگان تحقیــق و ســپس
دستور بازداشت و انتقال متهمان به پلیس آگاهی
صادرشد.
وی ادامــه داد :دربازجویــی هــای اولیــه متهمان
منکر وقــوع قتل شــدند و پــس از انتقــال متهمان
به بازپرســی و اســتفاده از روش هــای تخصصی و
انجامتحقیقات مــداوم درنهایت یکــی از متهمان
لب به اعتراف گشــود و موضوع ،علت و انگیزه قتل
را اعتراف کرد.مهران زاده افــزود :متهم به قتل با
حضور بازپرس و ماموران پلیس آگاهی صحنه قتل
را بازسازی کرد.

