اخبار
جامعه

رئیسدانشکدهعلومپزشکیتربتجاممطرحکرد:

پیش بینی شیوع امیکرون 2تا3
هفته دیگر در منطقه تربت جام

حقدادی /رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت
جامبا اشــاره به ایــن کــه  ۱۵استانکشــور درگیر
افزایــش ویــروس امیکــرون شــدند ،گفــت :پیش
بینی می شــود دو تا سه هفته دیگر شــیوع آن را در
منطقــه داشــته باشیم .هشــتادوهفتمین جلســه
ستاد مدیریت کرونای تربت جام با تاکید بر رعایت
پروتــکل هــای بهداشــتی ،اســتفاده از ماســک و
تزریق دوز ســوم واکســن برای پیشــگیری از پیک
ششــم ویروس امیکرون با شــرکت اعضــا درمحل
ســالن شــهید حســین نصیری شهرســتان برگزار
شــد.فرماندار تربتجامبا تاکید بر رعایت پروتکل
های بهداشتی و عدم عادی انگاری و سهل انگاری
در برابر سویه امیکرون گفت :مردم و مسئوالن باید
حساســیت های اجتماعی برای مقابلــه با ویروس
امیکرون را در ســطح باالیی نگه دارند و ســه اصل
اســتفاده از ماســک ،فاصلــه گــذاری اجتماعــی و
رعایت نکات بهداشــتی را همچنان در دســتور کار
قرار دهند.حســین جمشــیدی با اشــاره به این که
پیک ششم کرونا سویه امیکرون در راه است ،افزود:
ســویه امیکرون پنج برابــر ویروس دلتــا درگیری و
ســرایت دارد .وی با اشــاره به تزریق واکسن برای
ایمنی جامعه ادامه داد :استقبال مردم از دوز سوم
واکســن کرونا کاهش یافته اســت و بایــد گفتمان
اجتماعی به وجود بیاید تا همه ملــزم به تزریق دوز
سوم واکسن شوند.رئیس دانشکده علوم پزشکی
تربــت جامبا اشــاره بــه این کــه  ۱۵استانکشــور
درگیر افزایش ویروس امیکرون شــدند و دو تا ســه
هفته دیگر شــیوع آن را در منطقه خواهیم داشت،
تاکید کرد :در حوزه واکسیناســیون اهالی منطقه
در نوبــت اول ۴۰۰هــزار دوز ،معــادل ۹۲درصد،
نوبت دوم ۷۸درصد و نوبت سوم ۱۸درصد واکسن
کرونــا را دریافت کردند.دکتر محمــد افکار افزود:
شــیوع بیماری و آمار مــرگ ومیر ناشــی از ویروس
امیکروندرکشــورهای اروپایــی افزایــش یافتــه و
در کشــور ما به لحاظ ایــن که دیرتر واکســن زدند،
درآینده نزدیک شاهد شــیوع بیماری امیکرون در
منطقه خواهیم بــود.وی ادامه داد :ســاده انگاری
و عادی انــگاری جامعه را به لحاظ شــیوع ویروس
امیکرون ناایمن می کنــد و برای ایمنی جامعه باید
دوز سوم را همه دریافت کنند.

مدیرجهادکشاورزیشهرستاندرگز
خبرداد:

برداشت10هزارتن سیب در درگز

مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان درگــز گفــت:
شهرســتان درگز 530هکتــار باغ ســیب دارد که
عمده باغ ها در دهستان میانکوه قرار دارد .امسال
با توجه به شرایط اقلیمی بیش از 10هزار تن انواع
سیب با کیفیت از باغ ها برداشت و روانه بازار شد،
رقم هــای غالب منطقه ،ســیب قرمــز و زرد لبنانی
است.مدیرجهاد کشاورزی شهرستان درگز گفت:
ســیب از مهم ترین محصــوالت باغی شهرســتان
اســت و در کلیه مناطق آب و هوایی خنک ،ســیب
میوه بســیار مهمی به شمار می رود .ســیب را می
توان برای ماه هــا انبار کرد درحالــی که همچنان
ارزش غذایی خود را حفظ می کند ،درخت ســیب
خیلی به خاک حســاس نیســت و در تمام خاک ها
می تواند رشد کند ولی خاک های سبک و متوسط
برای این درخت مناسب تر است.یونسی افزود :از
عوامل موثر در افزایش بهره وری و عملکرد باغ ها
می توان به اجرای پروژه های آبیاری تحت فشــار،
تغذیه مناســب و کنترل آفــات و بیماری ها اشــاره
کرد.وی افزود :بهترین مناطق برای کاشت درخت
ســیب ،مناطقی هســتند که در ســردترین حالت
حداقل دمای آن ها  20تا  25درجه ســانتی گراد
زیر صفــر و در گرم تریــن حالت حداکثــر دمای آن
منطقه  38درجه باالی صفر باشــد .یونسی گفت:
کیل گیری از یکی از باغ های ســیب به مساحت 4
هکتار در روستای دربندی دهستان میانکوه انجام
شد و خوشبختانه سیب میانکوه رتبه برتر استان را
کسب کرد.
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استاندار پس از بازدید از شهرک صنعتی چناران:

ستادتسهیلبرایواحدهایمشکلدار
درشهرکصنعتیتشکیلمیشود

اســتاندار خراســان رضوی گفــت :از این پس
طــی بازدیدهای به عمل آمده از شــهرکهای
صنعتــی اســتان ،کارگــروه ســتاد تســهیل و
رفــع موانــع تولیــد در همــان شــهرک بــرای
بررســی مشــکالت واحدهای تولیدی و چاره
جویی بــرای رفع آن ها تشــکیل خواهد شــد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
خراسانرضوی،یعقوبعلینظریدرنشست
بعــد از بازدید از شــهرک صنعتی چنــاران ،بر
نظارت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضویدرخصوصتامینزمینموردنیازبرای
واحدهــای صنعتی و حمایــت از تولیدکننده،
هم افزایی دســتگاههای اجرایی ،اتخاذ نگاه و
هدف مشترک برای توســعه تولید و تسریع در
امورمربوطبهواحدهایتولیدیتاکیدکرد.
اســتاندار خراســان رضــوی گفــت :شــهرک
صنعتی چناران از زیرســاختهای مناســبی
برخــوردار بــوده و تــا فعالیــت  ۶۰۰واحــد
صنعتی ظرفیــت توســعه دارد که بایــد زمینه
اســتقرار ایــن واحدهــا در آن فراهــم شــود.
وی افــزود :بیــش از  ۲۷۰واحــد صنعتــی در
این شــهرک فعالیت دارند که باید برای حفظ
فعالیــت واحدهــای تولیــدی موجــود و حــل
مشکالتواحدهایراکدیاآنهاییکهباکمتر
از ظرفیت خود فعالیت دارنــد ،اهتمام ورزید و

عــاوه بر کاهــش وابســتگی بــه دولــت ثبات
تولید را بــه همــراه دارد ،از همیــن رو ب ه زودی
زیرســاختهای اجرای طرح در شهرکهای
صنعتیاستانفراهمخواهدشد.
استاندار خراســان رضوی بیان کرد :جلسات
ستادتسهیلورفعموانعتولیدباحضورمدیران
دســتگاههای مرتبط در شهرکهای صنعتی
برگزار میشود تا مشکالت عمومی شهرکها
و واحدهای صنعتی بررسی و برای رفع موانع
اقدامشود.

گامهایاساسیبرداشت.
نظریباتاکیدبرشناساییظرفیتهایموجود
واحدهای تولیــدی فعال در شــهرک صنعتی
چنــاران افزود :شناســایی ایــن ظرفیتها که
مطابقبانیازهایروزباشدوبهفعلیترساندن
اینظرفیتهامیتواندبهارتقایسطحتولیدو
تجارتکمکشایانیکند.
استاندارخراسانرضویبااشارهبهعارضهیابی
واحدهای صنعتی تعطیل در شهرک صنعتی
چنارانتاکیدکرد:الزماستهرچهسریعتربا
رفع موانع واحدهای تولیدی مزبور برای فعال
سازی آن ها و بازگشــت این واحدها به چرخه
تولیداقدامکرد.

•کمک به حفظ واحدهای تولیدی ،ثبات
بازار را به همراه دارد

استاندار خراسانرضویبااشارهبهاینکهکمک
به حفظ واحدهای تولیدی فعال میتواند نقش
بســزایی در ثبات بــازار و رفع نیازهــای عمومی
داشــته باشــد ،گفــت :ضــرورت دارد ظرفیــت
واحدهای تولیدی بررسی شود تا با رفع موانع با
تمامظرفیتبهتولیدادامهدهند  .
به گزارش ایسنا ،یعقوبعلی نظری در بازدید از
شــهرک صنعتی چناران به عنوان بزرگ ترین
شــهرک صنعتی شــمال شــرق کشــور اظهار
کرد :جلب مشارکتهای بخش خصوصی در
تامین انرژیهای مورد نیاز واحدهای تولیدی

سخنگویصنعتبرقاستان:

 10هزار تومان از قبوض برق مربوط به بیمه حوادث طبیعی است

ســخنگوی صنعت بــرق اســتان گفــت :مبلغ
۱۰۰هزارریالیکهدرقبوضمشترکانخانگی
شــرکت برق درج شــده و مشــترکان پرداخت
میکننــد ،مربــوط به بیمــه همگانــی حوادث
طبیعیبودهکهبهصورتساالنهدرقبوضبرق
درج شده است .حشمتی در گفتوگو با ایسنا
در خصــوص اعمال مبلــغ۱۰۰هــزار ریال در
قبوض برق اظهار کرد :مبلغ ۱۰۰هزار ریالی
که به عنــوان حق بیمــه ،در قبوض مشــترکان

خانگی شــرکت بــرق درج شــده و مشــترکان
پرداخت میکنند ،مربوط بــه یکی از مصوبات
قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰بــوده و ایــن مبلغ
از اجزای بودجه امســال نیز اســت .وی افزود:
طبق این قانون که به منظور بیمه همگانی
حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی
پیشبینی شــده ،وزارت نیرو موظف است
مبلغ۱۰۰هــزار ریال حق بیمــه به صورت
ســاالنه ،از مشــترکان دریافت و به حساب

خزانهداری کل کشــور واریز کند .ســخنگوی
صنعت بــرق خراســان با اشــاره به ایــن که این
بیمــه مربوط بــه حــوادث طبیعی اســت ،بیان
کــرد :این مبلــغ برای حــوادث طبیعــی مانند

•عارضهیابیواحدهاینیمهفعالدر
اولویتاست

در ادامــه مدیــر عامــل شــرکت شــهرکهای
صنعتیخراسانرضویاظهارکرد:عارضهیابی
واحدهــای نیمهفعالی که قــادر بــه فعالیت با
ظرفیت کامل خود نیســتند ،حفظ واحدهای
فعال موجــود و جلوگیری از بروز مشــکالت از
دیگر اولویــت هــای برنامههای ایــن مجموعه
اســت  .وی افزود :شــهرک صنعتی چناران با
 ۱۱۶۷هکتارزمینو ۲۷۱واحدصنعتیفعال
زمینه اشــتغال  ۷۵۰۰نفر را فراهم می کند و
مقررشدمشکالت ۳۷واحدتولیدیغیرفعال
بررســی و در جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع
تولیدبرایحلآنتصمیمگیریشود.
سیل ،زلزله و حوادث قهری است که در اختیار
صندوقهمگانیحوادثطبیعیقرارمیگیرد
وارتباطیباحوادثیمانندسوختنلوازمبرقی
ندارد .حشــمتی گفت :با توجه به ایــن که این
قانونمربوطبهبودجهسال ۱۴۰۰است،ادامه
این طرح برای سال های آینده بستگی به طرح
بودجهدرآیندهدارد.

درسالروزوفاتحضرتامالبنین(س)انجامشد

تجلیل از مادران ،همسران شهدا و
جانبازان در تربت جام و بردسکن
حقدادی ،علــی نوری /همزمــان با ســالروز وفات
حضــرت ام البنین(س)محفــل تجلیــل از مــادران و
همسرانشهداوایثارگرانبههمتبنیادشهیدوامور
ایثارگران ،قرارگاه فرهنگی جهادی رهروان شــهید
ســلیمانی ،کارگروه ســه شــنبه های مهدوی و حوزه
مقاومتبسیجامامخمینی(ره)بارعایتپروتکلهای
بهداشتیدرسالنشهدایورزشکارتربتجامبرگزار
شد ،همچنین مادران و همسران شهدا در بردسکن
تکریم شــدند .در این محفــل ایثارگری پــس از نوحه
سرایی توسط ذاکران اهل بیت (ع) ،جهانگیر فیض
آبادیراویوجانبازدفاعمقدسبهروایتگریازنقش
مادران ،همسرانشهدا و ایثارگران در دفاع مقدس و
حرم اهل بیت (ع) پرداخت و با تقدیم لوح ســپاس به
همسران و مادران شهدا و ایثارگران ،از مقام و جایگاه
آناندراسالموانقالبتجلیلشد.همچنینبهمنظور
تکریم مادران و همسران شهدا و به همت کارشناسی
شاهد آموزش و پرورش و مدرسه شــهدای وحدت ،با
خانوادههایشهیدانبرزینوموسویدیدارشد.
•بازدید مادران شهید از مرزهای استان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی
استانخراسانرضوی،معاوناجتماعیفرماندهی
مرزبانی اســتان خراســان رضوی از تکریــم مادران
شــهدای مظلــوم مرزبانــی در نقطــه صفــر مــرزی
خبــر داد.ســرگرد مجتبی بیهقــی گفت :بــا هدف
ارج نهادن به مقام شــامخ مــادران شــهدای مظلوم
مرزبانی همزمان بــا 26دی ســالروز وفات حضرت
ام البنیــن و روز تکریم از مادران شــهدا ،تعــدادی از
مــادران گــران قــدر شــهدای مظلــوم مرزبانــی از
مرزهای اســتان بازدید کردند.وی در ادامه با اشاره
به اســتقبال گرم مرزبانان با شــاخه های گل افزود:
مــادران شــهدای مظلــوم مرزبانی با حضــور در یک
پاسگاه مرزی به یاد فرزندان شهیدشان غذای ظهر
مرزبانان را طبخ و آن ها را مهمان سفره شان کردند.
سرگرد بیهقی در ادامه افزود :مرزبانان پس از اقامه
نماز ظهر ،زیارت عاشــورا را به یاد شــهدای مرزبانی
همراه با مــادران شــهدا قرائت و در ســوگ حضرت
ام البنین ســام ا ...علیها عــزاداری کردند.معاون
اجتماعــی فرماندهی مرزبانی اســتان خراســان
رضــوی ،در پایــان تصریــح کــرد :در ایــن مراســم
ســربازان پاســگاه مــرزی ،لــوح یادبــودی را برای
تکریم به مادران شهیدان پارداد ،رحمانی ،قرایی،
مهراندوز ،احمدی النگ و خدادادی اهدا کردند.

