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بهره برداری از  ۱۲پروژه درمانی از ابتدای امسال

مرگ یک عابردرتصادف
با اتوبوس در نیشابور
شجاعی مهر -رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت
های پزشکی نیشابور از مرگ یک عابر در تصادف با
اتوبوس خبر داد .افشار نیک گفت :در پی تصادف
اتوبــوس با عابــر پیاده در محور نیشــابور  -مشــهد
روبه روی پمــپ بنزین صحرانــورد کارکنان پایگاه
اورژانس  ۱۱۵شــهری شــماره  ۸به محــل حادثه
اعزام شــدند.وی افزود :در این حادثه ،مصدوم که
مردی حدود ۵۰ساله بود ،متاسفانه به علت شدت
جراحات وارد شــده قبل از رســیدن کارشناســان
اورژانس  ۱۱۵جان سپرده بود.

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم
پزشکیتربتحیدریهگفت:ازابتدایامسال،
 ۱۲پــروژه بهداشــتی ،درمانی و آموزشــی با
اعتباری حدود دو هزار میلیــارد ریال تکمیل
و تجهیز شده و به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خراســان رضــوی ،معاون توســعه
مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی
تربتحیدریــه گفــت :از ابتــدای امســال 12
پــروژه بهداشــتی  -درمانــی و آموزشــی بــا
زیربنای  27هزار مترمربع و با اعتباری حدود
دو هزار و  880میلیــارد ریال تکمیل و تجهیز
شده و به بهرهبرداری رســیده که از این ۲۰۰
میلیارد تومان مبلــغ قابل توجهــی مربوط به
افتتاح بیمارســتان امام حســین(ع) است که
چندوقت قبل با حضور وزیر بهداشــت افتتاح
شد.دکترعلیرضاکاملافزود:میانگیندرصد
پیشــرفت پروژههــای عمرانــی این دانشــگاه
در ســه حوزه بهداشــتی ،درمانی و آموزشــی
از  27درصــد در ابتدای ســال  1400به 71
درصد رسیده است که حدود  41درصد رشد
داشتهایم.وی افزود :با عنایت به بهرهبرداری
از پــروژه بیمارســتان آموزشــی درمانــی امام
حســین(ع) تقریبــا ســرانه تخت دانشــگاه به
میانگین کشــوری نزدیک و نیازهای درمانی
شهرســتان مرتفع شــده اســت اما پروژههای
مهمــی از جملــه بیمارســتان  32تختخوابی

راشد شهرستان زاوه و در حوزه آموزشی ،پروژه
دانشکده پزشکی و سلف سرویس دانشجویی
پردیس دانشگاه و در حوزه بهداشت نیز پروژه
معاونتبهداشتیومرکزبهداشتشهرستانو
تکمیلمرکزخدماتجامعسالمتدولتآباد
و رودمعجن در دست پیگیری و اقدام است.
دکتر کامل اظهار کرد :برنامه و اولویت اصلی
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال
آینده ،تکمیل پروژههای بیمارســتان راشــد
زاوه و دانشــکده در حــال ســاخت پردیــس و
همچنیــن دیگــر پروژههــای ناتمــام از جمله
راهاندازی مرکز خدمات جامع سالمت نسر،
مرکــز رادیوتراپــی خیــر نیــک اندیــش خانم
برزگــر ،مرکز خدمــات جامع ســامت دولت
آبــاد و رودمعجن و همچنین مطالعه و شــروع
عملیات اجرایی مرکز کاهیجه است تا پوشش
مراکــز بهداشــتی در شهرســتانهای تحــت
پوشش دانشگاه تکمیل شود.

سرپرست جهاد کشاورزی درگز خبر داد:

تولید  ۵هزارتن شلتوک
سرپرست جهاد کشاورزی درگز گفت :منطقه
درونگــر دارای  ۷۵۰هکتار ســطح زیر کشــت
شالی است که طی امســال بیش از 5هزار تن
شلتوکازمزارعشالیبرداشتوپسازفراوری
در چهار کارخانه فعال شالی کوبی شهرستان،
حدود 2500تن برنج سفید تولید و روانه بازار
شد.یونسی با اشاره به برداشت کامال مکانیزه
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معاون علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد:

حسین نوری -جانشــین فرمانده انتظامی استان به
خراســان رضوی گفت :مامــوران پلیس مبــارزه با
مواد مخدر خلیــل آباد در یک عملیات مشــترک با
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان توانستند 883
کیلوگــرم تریــاک را از خــودروی قاچاقچیان مواد
مخدر در محور بجستان  -خلیل آباد کشف کنند.
سردار قربان زاده گفت :در پی کسب خبری مبنی
بر تردد یک دستگاه خودروی حامل موادمخدر در
یکی از محورهای مواصالتی خلیــل آباد ،پیگیری
موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر اســتان و شهرســتان خلیل آباد قرار گرفت.
وی افــزود :یگان هــای عملیاتــی پلیس مبــارزه با
مواد مخدر اســتان با همــکاری پلیس خلیــل آباد
خودروی ســمند حامل مــواد مخــدر را بــه همراه
یک دســتگاه خودروی ســاینا که راه پاک کن بود،
شناســایی کردند و به رانندگان دو خودرو دستور
ایســت دادند که رانندگان با مشــاهده ماموران از
صحنه متواری شدند .جانشــین انتظامی اســتان
افزود :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با سرعت
عمــل وقانون به کارگیــری ســاح در نهایت هر دو
خودروی ســمند و ســاینا را متوقف و در بازرسی از
خودروی ســمند  883کیلــو و  770گــرم تریاک
را کشــف کردند .ســردار قربــان زاده همچنین از
دستگیری دو متهم در این عملیات خبر داد.

از میان خبرها

شــالی گفت :بیش از  90درصد مزارع شــالی
شهرســتان به صــورت کامــا مکانیزه کشــت
می شــود و بیش از  10هزار نفر بهــره بردار در
 ۱۷آبــادی حاشــیه رودخانه درونگر مشــغول
شالیکاری هســتند.وی ادامه داد :امسال در
 430هکتارزمینزراعیبرنجمحلیودر320
هکتار برنج پر محصول کشت شد.
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رئیس صمت تایباد با اشاره به سرمایه گذاری  250هزار دالری
یک افغانستانی خبرداد:

پیشرفت 40درصدی ساختکارخانه گازکربنیک
کلثومیــان -رئیس اداره صنعــت ،معدن و
تجارت شهرســتان تایباد از پیشــرفت 40
درصدی ساخت کارخانه تولید گازکربنیک
که بــا ســرمایه گــذاری  250هــزار دالری
یک ســرمایه گذار افغانســتانی در شــهرک
صنعتی تایبــاد احداث می شــود ،خبر داد.
کریمــی ،رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و
تجارت شهرســتان تایباد گفت :در شهرک
صنعتی مــرزی تایبــاد ،یک کارخانــه تولید
گاز کربنیــک بــا ســرمایهگذاری خارجــی
 ۲۵۰هــزار دالری درحــال ســاخت اســت
که کار احــداث این کارخانه در ســطح ســه
هکتار درحال اجراست.وی گفت :احداث
ایــن واحــد تولیــدی تــا کنــون  ۴۰درصــد
پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت کــه برای
 ۳۵نفر اشتغال زایی خواهد داشت.رئیس
اداره صنعــت ،معــدن و تجارت شهرســتان
تایبــاد گفــت :ایــن کارخانه بــا اســتفاده از
گاز کربنیــک انــواع نوشــیدنیهای گازدار

تولید میکند که در داخــل و خارج مصرف
خواهند شد.کریمی گفت :عالوه بر کارخانه
گازکربنیک ،واحد دیگری با سرمایهگذاری
خارجــی در حــال ســپری کــردن مراحــل
اولیه دریافت مجوز اســت تا بــه تولید خمیر
بیسکویت در شهرستان بپردازد.
وی افــزود :ســرمایهگذاری خارجــی در
مناطــق مــرزی میتواند عــاوه بر اشــتغال
زایی برای جوانان ،بستر جذب سرمایهگذار
را فراهم و محرومیت را برطرف کند.رئیس
اداره صنعــت ،معــدن و تجارت شهرســتان
تایباد گفت :تایبــاد به دلیــل قرارگرفتن در
راهگذرهای مختلف تجاری ،از ظرفیتهای
باالیــی برخــوردار اســت ،بــه گونــهای کــه
 ۴۰درصــد صــادرات زمینــی کشــور از مرز
دوغــارون انجــام میشــود.کریمی گفــت:
شهرک صنعتی مرزی تایباد در  5کیلومتری
گمرک دوغارون قرار گرفته است که حدود
 ۲۳۰هکتار مساحت دارد.

معاون قضایی دادگستری استان:

شمار قضات تعلیقی در استان بسیار اندک است
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی
گفت :شــمار قضاتــی که بــه دلیــل ارتکاب
تخلف در اســتان از کار تعلیق شــوند بســیار
اندک و انگشتشمار است ،اما وجود همین
تعداد انــدک هم موضوعی بســیار بااهمیت
و حساس است .حجت االســام بصیری در
گفت و گو بــا ایرنا افزود :دســتگاه قضا برای
تربیت هر قاضی ،هزینه های زیادی می کند
و حذف و تعلیق یک قاضی که شاید به مدت
 ۱۰ســال قضاوت کرده و برای پرونده های
متعددی نیز رای داده اســت ،بــرای جامعه
تبعات سنگینی دارد .وی ادامه داد :در نهاد
قضایی نیز مانند دیگر نهادهــا تخلف وجود

دارد و نمی توان منکر آن شــد ،اما معتقدیم
که ما ســالم ترین ،پاکدســت ترین و مخلص
تریــن نیروهــا را در مجموعه قضــات داریم.
وی ادامــه داد :باید توجه داشــت که قضات
با محدودیتهــای زیــادی روبه رو هســتند
و نمیتواننــد ماننــد دیگــر افــراد بــه برخی
مســافرت ها بروند و در بســیاری از اماکن و
مراســم عرفی شــرکت کننــد و همچنین از
نظــر فعالیت مالــی در حــوزه قضایــی نظیر
ارائه مشــاوره حقوقی و انجــام دیگر فعالیت
های مالی محروم هستند ،اما با وجود حجم
باالی کار آنان و محدودیت های یاد شده ،بر
فعالیت آنان نظارت کاملی صورت می گیرد.
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مدیرکل محیط زیست استان خبر داد:

انتقال پلنگ زخمی هزارمسجد
برای درمان به مشهد

مدیرکل محیط زیست استان گفت :یک قالده پلنگ
ایرانی در منطقه حفاظت شده هزار مسجد کالت که
به دالیل نامعلومی از ناحیه سر و صورت آسیب دیده
بود ،بــرای درمان به بیمارســتان دام پزشــکی و پلی
کلینیک دانشــکده دام پزشکی دانشــگاه فردوسی
مشــهد انتقــال یافت.بنا بر گــزارش روابــط عمومی
حفاظــت محیط زیســت اســتان ،همتی گفــت :این
پلنگ زخمی در نزدیکی روستای ژرف توسط بومیان
منطقه مشاهده شــد ،پس از تماس با اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان ،محیط بانان برای بررسی
اولیه به منطقه اعزام و پس از بررسی شرایط حیوان،
گروهــی متخصــص از اداره حیات وحــش اداره کل
حفاظت محیط زیست استان در محل حاضر و موفق
به زندهگیــری پلنگ زخمی شــدند.وی ادامــه داد:
این پلنگ برای انجام معاینات و اقدامات پزشکی به
بیمارستان دام پزشکی و پلی کلینیک دانشکده دام
پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شد.همتی
گفت :بــر اســاس بررســیهای اولیه ،ســر و صورت
این پلنگ دچار آســیب شــدید و عفونت شده است و
معاینههایتکمیلیوتشخیصیهمچنانادامهدارد.

رئیسادارهتعاونروستاییسبزوارخبرداد:

رتبه اول سبزوار در خرید گیاهان
دارویی در استان

کالته -رئیس اداره تعاون روســتایی ســبزوار گفت:
این شهرســتان در حوزه خرید گیاهان دارویی رتبه
اول را در بین شرکت های تعاونی کشاورزی گیاهان
دارویی در اســتان کســب کرده اســت .بــه گزارش
خراســان رضوی ،امــرا ...شــمس افزود :بــا هدف
حمایت از تولید کننــدگان ۴۸ ،تن گیــاه دارویی از
کشاورزاناینشهرستانبهصورتتوافقیخریداری
شد .وی اظهار کرد :این گیاهان دارویی شامل نعناع
فلفلی ،گل محمدی ،خارخاسک و خاکشیر بوده که
طی سال زراعی گذشــته به وسیله شــرکت تعاونی
کشاورزی گیاهان دارویی از کشــاورزان خریداری
شــده اســت .وی اظهار کرد :ارزش گیاهان دارویی
خریداری شده هشــت میلیارد و  ۱۷۵میلیون ریال
بوده که تاکنون  ۹۰درصد مطالبات کشــاورزان به
آن ها پرداخت شده است .وی با بیان این که سبزوار
یکی از قطب های گیاهان دارویی شرق کشور است،
افزود :خریــد توافقی ایــن محصوالت باعــث ایجاد
تعادل قیمت در بازار و به نفع کشاورز است.

