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رئیس مدیریت بحران سازمان
جهاد کشاورزی استان خبر داد:

خسارت 325میلیاردی
به بخش کشاورزی

بررسیاقداماتعلومپزشکی
برایجلوگیری از ورود
یکبیماریجدیدبهاستان

سدپیشگیرانهمقابل
آبلهمیمونی
صفحه2

کشف 115تن کاالی
احتکاری در 3انبار
قوچان
صفحه3
معاون وزیر آموزش و پرورش
خبرداد:

تدوین آیین نامه
رتبهبندیمعلمان
تا خرداد ماه
صفحه2
 ۷۵درصد کودکانکار
استان اتباع خارجی
صفحه1
هستند
کشف ۱۰۶دستگاه
رمز ارز در سبزوار
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برنامه جدید دولت
برای طرحتفصیلی
حاشیه شهر
و روستاهای مشهد
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صفحه۳

گزارشی درباره ضرورت ایجاد
ایستگاههایآتشنشانی
جاده ای در محورهای
مواصالتی پرتردد استان

آتشسوزی
اتوبوس؛زنگخطر
نبودآتشنشانی
بینشهری

صفحه3

صفحه4

مدیر کل بهزیســتی اســتان گفت :بیــش از هزار
کــودک کار در طــرح ســامان دهــی شناســایی
شــدند که حدود ۷۵درصد آنان از اتباع خارجی
به خصوص از افغانســتان هســتند .فیــروزی در
گفتوگو با «خراســان آنالیــن» افزود :ســازمان
بهزیستی در ســه ســطح به موضوع کودکان کار
میپردازد،درسطحاولافرادجمعآوریشدهوارد
مرکزغربالگریمیشوند.سطحدومزمانیاست
کهفردشرایطتحویلبهخانوادهراندارد،بنابراین
تحویــل مرکــز قرنطینــه مــا و ۲۱روز نگهــداری
میشود ،اگر ضرورت داشته باشــد ۲۱روز دیگر
نیزتمدیدخواهدشد،سطحسومدرمواردیاست
کهبعدازاینمدتخانوادهموثریکهمورداعتماد
باشد ،مهیا نیست ،در این ســطح شش ماه تا یک
سالدیگرنیزنگهداریمیکنیم.ویتصریحکرد:
دســتگاههای متعددی در این باره وظیفه دارند.
بیمهسالمتبایدکودکانکاروخانوادههایآنها
راحتیاگراتباعباشندبهصورترایگانبیمهکند،
باید وامهای اشتغال برای خانواده در نظر گرفته
شودتاتوانمندشوند،شهردارینیزوظیفهتعیین
مکاننگهداریرادارد.

چهارشنبه  4خرداد  23 /1401شوال 1443
 4صفحه/شماره  / 4975قیمت 600 :تومان

شیرینیهایتلخ!

صفحه2

 ۷۵درصد کودکانکار استان
اتباع خارجی هستند

فرماندار دربازدید از روزنامه
خراسانمطرحکرد:

اختالفنظرمسئوالنوبازاریاندربارهکمبودوافزایشقیمتشکر

در پــی بــروز آتــش ســوزی در اتوبوس
مسافربریدرمحورمشهد-نیشابوراین
اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت و
خوشبختانهقبلازآتشسوزیگسترده
 ۴۰مسافر این اتوبوس به سرعت خارج
شدند تا یک فاجعه ...

واگذاری 770هکتار
زمین برای احداث
مسکنروستایی

استاد ادبیات ایران
در خاک نیشابور آرام می گیرد



قطع درختان مثمر به دلیل گاز رسانی به روستاها
پیامک مردم :یکی از شهروندان با ارسال ویدئویی مدعی شد تعداد زیادی
از درختان در محدوده پیرودخانه طرقبه قطع شده است.
رئیس شــورای بخش طرقبه در پاســخ به این ادعای شــهروند گفت :قطــع درختان در
محدوده پیرودخانه به دلیل اجرای پروژه گازرسانی و جاگذاری لوله ۴۸اینچی است
کهازسمتنیشابوربهسمتپیرودخانهومایانمیآید.حبیبی درگفتوگوبا«خراسان
آنالین» افزود :این پروژه بر اساس ماده ۹و طبق دستور وزیر است هر جایی که معارض
داشته باشــد ،اعم از قطع درخت ،تخریب یا تصرف در زمینهای کشاورزی الزم باشد،
انجاممیشود.سپسازطریقنمایندهحقوقیشرکتگاز،کارشناسیانجاموبهخسارت
وارد شده و مسائل مالی رسیدگی میشود .وی تصریح کرد :در محدوده پیرودخانه،
اینخطلولهبایدازوسطباغهایمردمعبورکندوقطعااینکارانجاممیشود.هرتعداد
درختالزمباشدقطعمیشود.ماده ۹نیازیبهرضایتصاحبانهمندارد.شرکتگاز
استاننیزباارسالجوابیهایبه«خراسانآنالین»دراینزمینهاعالمکرد«:باتوجهبهرشد
روزافزونمصارفونیازهایگازطبیعیواحدهایمختلفمسکونی،تولیدی،صنعتی
وعمومیونیزاتصالمشهدبهمنابعگازیپایدار،اجرایاینپروژهبرایتقویتشبکهگاز
مشهدوشهرستانبینالودضروریاست.برایتعیینمسیراجرایخطتمامیگزینهها
ومسیرهایممکنتوسطمشاورذیصالحوموردتاییدسازمانمدیریتوبرنامهریزیبا
هماهنگیواخذاستعالمازنهادهایمختلفبررسیوپسازبرگزاریجلساتمتعدد
کارشناسیدرنهایتبهترینمسیرباحداقلتخریبانتخابمیشود.درمسیرمدنظربه
ناچاربخشیازیکیازباغهاتخریبشدهکهکلیهحقوحقوققانونیوخسارتهایوارد
شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و برابر ضوابط قانونی در وجه مالک
محترمپرداختمیشود».بااینحالشرکتگازبهسوالخبرنگاردربارهتعداددرختان
قطعشدهوتعدادیکهتاپایاناینپروژهبایدقطعشود،پاسخینداد.

ژئوپارک
ششتمد در
فاز بیپولی !
صفحه4

رئیسمدیریتبحرانسازمانجهادکشاورزیاستانخبرداد:

خسارت 325میلیاردی به بخش کشاورزی

رئیس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان
رضــوی از خســارت 34هــزار و۲۵۰میلیــارد ریالــی بــه بخش
کشاورزی ،باغی و دامی استان از ابتدای امسال تا بیست و پنجم
اردیبهشت خبر داد.مجید یزدی در گفتوگو با روزنامه خراسان
رضوی ،رقم خسارت به بخش زراعی را 5873.5میلیارد ریال و
خسارت برآورد شــده به بخش باغی را 26652.8میلیارد ریال
اعالمکردکهبهترتیبمتعلقبه ۲۱هزارو ۹۹۶هکتارازاراضی
زراعی و ۶۰هــزار و ۵۰۲هکتار از اراضی باغی بوده اســت.وی
همچنین از خســارت 19.7میلیــارد ریالی بخش دامــی و2.4
میلیاردریالیبخشآبزیپروریخبردادکهمتعلقبه 837رأس
دامو 6هزارقطعهآبزیبودهاست.یزدیخسارتناشیازحوادث
طبیعیمانندسیلوتوفان،به ۳۹هزارو ۸۳۵مترمربعتأسیسات
کشاورزیودامیرا 345.4میلیاردریالاعالمکرد.ویهمچنین
 1002.5میلیاردریالخسارتهارابهبخشمنابعآبیو349.7
میلیاردریالازمجموعخسارتهارابهدیگرجهاتمانندآسیبها
بهانبارعلوفه،آسیببهجادههایبینمزارعو...مربوطدانست.
رئیسمدیریتبحرانسازمانجهادکشاورزیاستان،بااشارهبه
اینکهتنها 25درصدکشاورزانتحتپوششبیمهقراردارند؛از
پرداختصددرصدیغرامتبیمهبهکشاورزانبهمیزان1884
میلیاردریالدرقالب۴۱هزارو ۵۰۸فقرهپروندهدرسالزراعی
 1399و 1400خبرداد.

