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معاون علوم پزشکی گناباد خبر داد:

 ۲۵۰مورد سقط جنین
طی یک سال گذشته در گناباد

رئیس دام پزشکی سبزوار خبر داد:

معدوم سازی  4210قطعه مرغ
مبتال به آنگارا

کالته -رئیس دام پزشکی سبزوار گفت :با توجه به
درگیر شــدن یک واحد مرغداری این شهرستان به
بیماری آنگارا چهار هزار و ۲۱۰قطعه مرغ این واحد
معدوم شد .به گزارش خراسان رضوی،جغتایی در
گفت وگو با ایرنــا اظهار کرد :در پــی گزارش تلفات
ناگهانیوغیرمتعارفیکواحدمرغداریدرسبزوار
و نمونه بــرداری و انجام آزمایش هــای الزم ،با توجه
به محرز شــدن آلودگی این واحد به بیماری آنگارا،
طیور این واحد در ســن  ۲۸روزگی معدوم شــدند.
وی ادامه داد :آنگارا بیماری جدید و نوظهور اســت
که به دلیل عامل ویروسی و نبود درمان موثر ،قدرت
انتقال بســیاری دارد که بــرای جلوگیــری از ابتال و
انتقالبیماریرعایتمسائلبهداشتی،قرنطینهای
و امنیت زیستی در مرغداری ها ضروری است .وی با
اشاره به مشــاهده تعدادی کانون بیماری آنگارا در
واحدهای مرغداری این شهرســتان بر لزوم کنترل
و پیشــگیری ایــن بیماری بــرای جلوگیــری از ورود
خسارت بیشتر به مرغداران تاکید کرد.
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رئیس مرکز بهداشت شهرستان نارنجی بردسکن خبر داد:

ابتالی 83دانش آموز و ۱۷معلم به کرونا طی 10روز
علــی نوری-رئیس مرکز بهداشــت بردســکن
اعالم کرد :بر اساس اعالم نرم افزار ماسک
در خراســان رضوی ،تنها بردســکن و گناباد
در وضعیــت نارنجــی کرونایــی قــرار دارنــد
و طــی  10روز گذشــته  100دانــش آموز و
فرهنگــی در شهرســتان بردســکن مبتال به
کرونا شــده اند  .حســین امامیان در جلســه
ســتاد کرونای بردســکن گفت :ظرف هفته
گذشــته تاکنون سه نفر فوتی ناشــی از کرونا
در شهرســتان داشــته ایــم و طــی  10روز
گذشته تاکنون  100دانش آموز و فرهنگی
در شهرســتان مبتــا بــه کرونــا شــده اند که
 47نفــر از آن ها دانــش آموز مقطــع ابتدایی
 36 ،نفر متوســطه و بقیــه معلمان هســتند.
رئیس مرکز بهداشت بردسکن افزود :روزانه
بــه طورمیانگیــن  270تســت رپیــد (تســت
ســریع) از افراد مشــکوک گرفته می شود که
بیشــتر در ســطح مدارس اســت و از ابتدای
مهرماه تاکنون  4هزار و  654تســت توسط
 10تیم رهگیری از مراجعه کنندگان گرفته
شده اســت .وی به بازگشایی مدارس اشاره
کــرد و گفــت :متاســفانه برخــی از دانــش
آموزان یا معلمان برای تزریق واکســن خود
مراجعــه نکرده انــد که خطــری بــرای دیگر
دانش آموزان و معلمان در مدارس محسوب
میشــوند .امامیان افزود :ضــرورت دارد
این دســته از افراد در مــدارس حضــور پیدا
نکننــد.وی ادامــه داد :اگرچــه در بیشــتر
کارگاه هــا ،واحدهــای صنفــی  ،مســاجد و
ادارات دســتورالعمل هــای بهداشــتی و
زدن ماسک رعایت می شــود ولی از مجموع
جمعیت بیش از  63هزار نفری واجد شرایط
واکسن در شهرســتان تاکنون  14درصد آن
ها واکســن خود را تزریق نکــرده اند .رئیس
مرکز بهداشــت بردســکن با تقدیر و تشکر از
جمعیت هالل احمر و بســیج در طرح شهید
ســلیمانی و تیــم هــای رهگیــری و تعامــل و
همدلی مجموعه مدیریتی شهرستان افزود:
مرکز بهداشت این آمادگی را دارد به افرادی
که واکســن نزده اند در قالب طرح حضور در
منزل یــا محل کار واکســن تزریــق کند .وی

عکس :آرشیو

صفری-معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
گناباد گفت :افزایش ســقط جنین یکــی از عوامل
کاهش نرخ رشد جمعیت است و  ۲۵۰مورد سقط
جنین در یک سال گذشــته در گناباد روی داده که
البته بیشتر آنها دارای مجوز پزشکی بوده است.
دکتر صادقینسب افزود  :تعداد طالقها در گناباد
در هفت ســال گذشــته با حدود دو برابر افزایش از
 ۱۴۶فقره در ســال  ۱۳۹۲به  ۲۸۴فقره در سال
گذشــته رســید و آمار ازدواج هم در گناباد در حال
کاهش اســت به طوری که در ســه ســال گذشــته
تاکنون تعداد ازدواجها از  ۷۸۰فقره به  ۶۰۰فقره
کاهش یافته اســت .وی افزود :تک فرزندی هم از
دیگر معضالت و موانع پیش روی افزایش جمعیت
به شــمار مــیرود و حتــی برخی افــراد کــه دارای
وضعیت اقتصادی مناسبی هستند ،تمایل چندانی
برای این که فرزند بیشتری داشته باشند ،ندارند و
کمترین میزان باروری و فرزندآوری مربوط به افراد
دارای تحصیالت کارشناسی ارشد به باالست .وی
معضل اعتیــاد را هم در کاهش نرخ رشــد جمعیت
موثر خواند و افزود  :بر اساس بررسیها  ۶۳،درصد
معتادان ،افراد متاهل هســتند؛ میــزان موالید در
گناباد در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن
 ۴۰۰مورد کاهش یافته است که این روند کاهشی
به همین منوال ادامه دارد.

از میان خبرها

اظهار کرد :هفت هزار نفر در شهرســتان در
تزریق نوبت دوم واکســن خــود تاخیر دارند
و به رغم این که انواع واکســن موجود است
ولی متاســفانه تزریق واکســن در بردســکن
حرکت الک پشــتی بــه خــود گرفته اســت.
مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن هم با
بیان این که بیش از  103هزار دوز واکســن
بــرای جمعیت بــاالی  12ســال شهرســتان
بردســکن تزریق شــده اســت تصریــح کرد:
تزریق دوز سوم نیز برای افراد باالی  60سال
در شهرستان آغاز شده اســت که تاکنون دو
هــزار و  300نفــر معــادل  50درصــد تحت
پوشش قرار گرفته اند.
• 73درصد جمعیت باالی  ۱۲سال
نوبت دوم واکسن کرونارا تزریق کردند

دکتر رضانژاد خاطر نشــان کرد :بیش از 86
درصد جمعیت باالی  12ســال شهرســتان
بردســکن واکســن نوبت اول و بیــش از 73
درصــد نیــز نوبــت دوم را تزریــق کــرده اند.
وی افــزود :اگرچه این آمار نســبت بــه دیگر
شهرســتان هــای اســتان یــک آمــار درخــور
توجهی اســت ولی تالش ما بر این اســت که
تزریق واکســن را به  90درصد برسانیم .وی
با اشــاره به ابتالی برخــی از معلمان و دانش

آموزان به ویژه دانــش آموزان مقطع ابتدایی
بــه ویــروس کرونــا از ســتاد کرونــا خواســت
تصمیماتی اتخاذ شــود که مــدارس ابتدایی
تعطیل شوند و از طریق فضای مجازی آموزش
را فرا بگیرند .رضانژاد اظهار کرد :تست 47
دانش آموز مقطع ابتدایی زیر  12سال مثبت
شــده اســت و اگر تدابیــر الزم اتخاذ نشــود
دوباره وضعیت شهرستان قرمز خواهد شد.
چراغیان ،مدیــر آموزش و پرورش بردســکن
گفت :مدارســی که دانش آموزان یا معلمان
آن ها مشــکوک به کرونا باشند تست پی سی
آر از آن هــا گرفته می شــود و اگر در کالســی
یک نفر مبتال به کرونا باشد آن کالس تعطیل
می شود و اگر در دو کالس دانش آموز مبتال
بــه کرونــا مشــاهده شــود مدرســه را تعطیل
خواهیم کرد که به همین دلیل تاکنون برخی
مدارس را تعطیل کرده ایــم .وی اظهار کرد:
در مــدارس مقطــع ابتدایی پنــج کالس 45
دقیقه ای و در مقطع متوســطه اول و دوم نیز
سه تا چهار کالس درس  60دقیقه ای برای
دانــش آمــوزان برگزار مــی شــود .چراغیان
گفــت :تاکنــون هیــچ دســتورالعملی مبنی
بر حضــور نیافتن معلمــان یا دانــش آموزانی
که واکســن خــود را تزریــق نکرده انــد ابالغ
نشــده اســت و تاکنون بیــش از  86درصد از

فرهنگیــان و  84درصــد از دانــش آمــوزان
واکسن خود را دریافت کرده اند .دکتر میثم
واحدیــان  ،رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی
واحد بردســکن از بازگشــایی دانشگاه خبر
داد و گفت :بیــش از  90درصد هیئت علمی
 ،اســتادان و دانشــجویان واکســن خــود را
تزریق کرده اند و مساحت هر کالس نیز 65
متــر مربع اســت و کالس ها با  30دانشــجو
و با فاصله گــذاری یک متر و  30ســانتی متر
برگزار خواهد شــد.احمد فرزانه ،دادســتان
بردســکن هم گفت :به رغم این که بردسکن
در حوزه پیشــگیری و کنترل و تزریق واکسن
از برخــی از شهرســتان هــای اســتان جلوتر
اســت ولی جای بسی تعجب اســت که رنگ
کرونایی آن در بین شهرســتان های استان
نارنجی اعالم شود که می طلبد متولیان امر
در این زمینه دقیق تر بررسی کنند .شاکری،
فرماندار بردســکن در پایان بــه جمع بندی
مصوبات و مباحث مطرح شــده جلسه ستاد
کرونــای ایــن شهرســتان پرداخــت و گفت:
درحقیقــت اقدامــات انجــام شــده در بحث
پیشگیری و کنترل و تزریق واکسیناسیون در
شهرســتان قابل قبول اســت و خط قرمز ما
ســامت و جان مــردم اســت .رئیس ســتاد
کرونای بردسکن به شیوع سویه جدید کرونا
اشاره و تزریق واکسن را تنها راه مقابله با این
ویروس اعالم کرد .وی اظهار کرد :متاسفانه
ضریب اســتفاده از ماسک در ســطح بازار به
شدت کاهش یافته است و این عادی انگاری
مردم خطر اوج گیری کرونا را افزایش خواهد
داد .رئیس ســتاد کرونای بردسکن از مرکز
بهداشــت این شهرستان خواســت در سطح
ادارات  ،بانک ها و دیگر صنوف نظارت ها را
تشــدید کنند و به افراد تذکر دهند از ماسک
استفاده و دستورالعمل های بهداشتی را نیز
رعایت کنند.
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نیشابور میزبان سی و یکمین
جشنواره تئاتر خراسان رضوی

شــجاعی مهر -دو اثر نمایشــی نیشــابور بــا عناوین
نمایــش «هیچکــس رو محکــم بغــل نکــن» بــه
نویسندگی محمد جواد سجادی و فاطمه کاظمی
و کارگردانــی مســعود فرهــادی و نمایــش «گره»
بــه نویســندگی مبینــا عیــن آبــادی و کارگردانی
محســن مســعودی فر در ســی و یکمین جشنواره
تئاتر(رضوان) استان در نیشابور اجرا شد.نمایش
«هیچکــس رو محکــم بغــل نکــن» در تماشــاخانه
بابــک و نمایــش «گــره» در فرهنگســرای وکیلــی
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشــابور با حضور
روشــندل ،سرپرســت معاونــت هنــری اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی،
سیدآبادی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،
نوکاریزی مسئول کانون بسیج هنرمندان،اعضای
شــورای اســامی شــهر نیشــابور  ،هیئت داوران
متشــکل از علی عابدی ،مهدی نصیری و افشــین
خورشــید باختری  ،هنرمنــدان و هنردوســتان به
روی صحنــه رفت.گفتنی اســت اختتامیه ســی و
یکمین جشــنواره تئاتر اســتان روز شــنبه  ۱۳آذر
۱۴۰۰در تربت حیدریه برگزار خواهد شد.

رفع تصرف از  16هکتار
اراضی ملی در جغتای
رئیس منابع طبیعی جغتای گفت  :بیش از 164
هزار متر مربــع اراضی ملی در این شهرســتان که
توسط ســودجویان تخریب و تصرف شــده بود  ،با
حکم قضایی خلع ید و رفع تصرف شد .به گزارش
روابط عمومی منابع طبیعی جغتای  ،دستورانی
گفت :در راستای حفاظت از اراضی ملی و برخورد
جدی بــا ســودجویان و تخریب کننــدگان اراضی
ملی و دولتی و بــا هماهنگی مقــام قضایی  ،یگان
حفاظت ایــن اداره مســاحت بیــش از  164هزار
متــر مربــع از اراضــی ملــی را که بــه صــورت غیر
قانونی تصرف شده بود خلع ید و رفع تصرف کرد.
دســتورانی تصریح کرد:از ابتدای امسال تاکنون
بیــش از  70هکتــار از اراضــی ملــی شهرســتان
جغتای که توســط افراد ســودجو تخریب و تصرف
شــده  ،خلع ید و اعاده به وضع ســابق شده است.
وی افــزود :جغتای  175هــزار هکتار مســاحت
دارد که از این میزان  133هزار هکتار آن اراضی
ملی اســت بنابراین حفظ و حراســت از این عرصه
وســیع مشــارکت آحاد مردم به خصوص ساکنان
روستاهای همجوار را می طلبد.

