ا ز میان خبر ها
گوناگون

نجات جان کودک 5ساله
در فریمان
اصغری /مدیر شــبکه بهداشــت و درمــان فریمان
گفت :کودک  5ســاله ای که بر اثر حادثه تصادف با
موتورسیکلت دچار آســیب دیدگی در ناحیه قفسه
سینه ،شکم و سر شده بود با اقدام به موقع نیروهای
این مرکز در بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان از
مرگحتمینجاتیافت.بهگزارشخراسانرضوی،
دکتر مصطفی جعفری اظهار کرد :این کودک بر اثر
تصادف با موتورســیکلت دچار صدمــات متعدد در
ناحیه شکم و قفسه سینه و سر شــده بود که با اقدام
به موقــع نیروهــای اورژانــس  115به بیمارســتان
حضرت زهرا(س) منتقل شد.وی افزود :با توجه به
اهمیت وضعیت بالینی بیمار پس از انجام اقدامات
اولیه و تشخیصی در اورژانس به اتاق عمل منتقل و
توسطتیمجراحیبهسرپرستیدکترعبدا...شحود
متخصص جراحی تحت عمــل جراحی قرار گرفت.
دکتر جعفری خاطرنشــان کرد :بر اثر ضربه شــدید
ناشی از ســرعت باالی موتورســیکلت ،این کودک
دچار تروما در ناحیه شکم،قفســه ســینه و سر شده
بود که پس از انجام اقدامات تشخیصی مشخص شد
طحال کودک نیز دچار پارگی شــدید و متعدد شده
استکهسریع ًاتحتعملجراحیقرارگرفتکهاین
عملبیشاز 2ساعتبهطولانجامیدوویسپسبه
بخش مراقبت های ویژه منتقل شد.

مشهدوخطرقناتهایخفته
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آبمنطقهای
خراسان رضوی گفت :براســاس نقشههایی که از
سال  ۴۲در شهر مشهد داریم ،حدود  ۱۰۰رشته
قنات از حاشیه و داخل شــهر عبور کردند و توسط
آبمنطقهای شناســایی شــدند .بیشــترین تراکم
در مناطق یک ۱۱ ،۱۰ ،و ثامن اســت و قناتهای
نسبتا زیادی از قاســمآباد و مناطق  ١١ ،١٠و ١٢
عبــور میکند .ارجمنــد در گفتوگو با «خراســان
آنالین» افزود :کل شــهر مشــهد ظرفیــت خطر را
دارد ،اکنون بیشــتر قناتها آب ندارنــد ،بنابراین
بــا توجــه بــه ساختوســازهای شــدید در معرض
ریســک هســتند ،بهترین کار این اســت که نقشــه
ریســک را تعیین کنیم .وی افزود :بســیاری از این
قنات ها استفاده نمیشود ،تعدادی نیز دایر بوده
و در حال اســتفاده اســت ،مانند قناتهای داخل
باغ ملکآباد ،الندشــت و قاســمآباد که خودشــان
ریســکی ندارند ،مگر این که کار عمرانی سنگینی
انجام شود.
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تیغدولبهتعطیلیکشتارگاه50سالهدررود

فرماندار زبرخان  :کشتارگاه دررود مشکالت زیست محیطی داشت و باعث انتقال بیماری های متعدد به داخل شهر می شد
نجم الشریعه  /کشــتارگاه دررود که سابقه
احداث آن به زمان تاســیس شــهرداری این
شهر یعنی حدود 50ســال قبل برمی گردد،
با مصوبه کارگــروه ســامت و امنیت غذایی
شهرســتان زبرخــان تعطیل شــد ،هــر چند
افرادی که در محدوده کشــتارگاه ســکونت
دارند یــا از آن محل تــردد می کننــد از بوی
نامطبوع کشتارگاه انتقاد داشتند و خواستار
تعطیلی آن بودنــد اما در ســوی دیگر قصاب
ها از این تعطیلی گالیه داشــتند .به گزارش
خراســان رضوی  ،قصاب ها و افــرادی که با
فعالیت کشــتارگاه بــرای آن ها شــغل ایجاد
شــده بود از تعطیلــی کشــتارگاه گالیهمند و
خواســتار فعالیت آن هســتند،اما در ســوی
دیگــر افــرادی کــه در محــدوده کشــتارگاه
ســکونت دارند یا از آن محل تــردد می کنند
از بوی نامطبوع آن انتقاد داشتند و خواستار
تعطیلــی آن بودنــد.در ایــن میــان پــس از
تعطیلــی کشــتارگاه ایــن شــهر انتقادهــا به
سمت فرماندار زبرخان با بیان این مطلب که
سهم شــهر دررود در ارتقای زبرخان گرفتن
کشــتارگاه بود! نشــانه رفت تا این که وی در

گفت وگویی اظهار کرد که کشتارگاه دررود
با مصوبه رســمی کارگروه ســامت و امنیت
غذایی شهرستان زبرخان تعطیل شده است.
محمــد عیــن القضــات گفــت :تعطیل شــدن
کشــتارگاه دررود نه تنها به ضرر مردم نبود که
بهنفعمردماینمنطقهاستزیراهممشکالت
زیست محیطی داشــت و هم باعث ایجاد بوی
نامطبوعو مشکالتتنفسیمیشدکهبیماری
های متعدد را به داخل شــهر منتقل می کرد.
وی با بیان این که یک سال پیش باید تعطیلی
کشتارگاه اتفاق میافتاد،افزود:دامپزشکی،

بهداشــت ،شــهرداری و محیط زیســت از این
موضوع گالیهمند بودند و اداره محیط زیست
به طور رسمی در  ۲۴اردیبهشت از کشتارگاه
دررود که بــه دلیل جاری شــدن خونابه پس از
کشــتار و تخلیه فاضالب در زباله گاه این شهر
باعث بیماری های متعدد می شــد ،شــکایت
و تقاضــای مجــازات کرده بــود ضمــن این که
تخلیه سپتیک آن در زمین ها ،به خطر افتادن
ســفره های زیرزمینی را به همراه داشــت.وی
تصریح کرد :شهردار دررود در جلسه ای گفت
ملــک کشــتارگاه دررود ارزش  ۲۰میلیــارد

تومانی دارد که هیچ منفعتی برای شهر دررود
ندارد ضمن این که ساکنان اطراف کشتارگاه
گالیه های متعــددی به شــهرداری ارائه داده
اند.فرمانــدار زبرخــان خاطرنشــان کــرد:
پیمانکار کشــتارگاه ماهی  ۳۰میلیون تومان
ضرر می کرد و ادامه فعالیت آن به صرفه نبوده
و مدیرعامل کشــتارگاه صنعتی نیشابور سال
پیشازفرمانداراسبقدرخواستکردهکشتار
دام شهرســتان زبرخان درکشتارگاه صنعتی
انجام شــود و در پایان الشه تمیز شده با رعایت
مسائل بهداشــتی با خودروی یخچال دار بین
فروشــگاههای قصابی توزیــع شــود و در عین
حال به لحاظ هزینه ای نیز از کشتارگاه دررود
به صرفه تر باشد.وی افزود :پس از تایید مکان
احداث کشتارگاه صنعتی توسطکارشناسان
ذی ربــط بــه زودی فــاز اول آن در شهرســتان
زبرخانکلنگزنیخواهدشدوطی ۱۲ماهبه
بهره برداری خواهد رسید.زبرخان با 4شهر و
 ۵۶روستاباجمعیتحدود ۷۰هزارنفردرتیر
سال  ۹۹به شهرستان ارتقا پیدا کرد و تاکنون
گوشتقصابیهایاینشهرستانازکشتارگاه
شهرداریدررودتامینمیشدهاست.

خانهبهدوشی7ماههرزمیکارانانابد!
علی نوری /درحالی که تنها ورزشــکاران رزمیکار شهر انابد
موفقبهکسبقهرمانیکشوروقهرمانیاستانشدهاند،اکنون
این ورزشکاران بیش از هفت ماه است به دلیل نداشتن مکانی
برایتمرینبهناچارباشگاهخودرابهحالتتعطیلیانیمهتعطیل
درآوردهاند.
محمود مرتضوی دارنده مقام قهرمانی کشــور و مربی باشــگاه
ذوالفقار انابد با اشاره به این که شــهر انابد استعدادهای بسیار
خوبی در رشــته های رزمی دارد ،گفت :رزمیکاران ما چندین
مقاماستانیوکشوریکسبکردهاند؛امامتاسفانهباواگذاری
سالنمجاورگلزارشهدایشهربهفنیوحرفهای،اینورزشدر
انابد بیخانمان شد .به دلیل نبود مکانی برای تمرین در اماکن

مذهبیمثلمهدیهوزینبیهشهرتمریناتخودراادامهمیدادیم
کهمتأسفانهبامخالفتبرخیازهیئتامنامواجهشدیم؛درحالی
کهدراکثرشهرهایمجاورازاینمکانهابرایورزشهایرزمی
وجذبجوانانونوجوانانبهمسجدونمازهایجماعتومراسم
مذهبیاستفادهمیکنندامامادرانابدبامخالفتهیئتامنای
اماکنیروبهروشدیمکهدرسالکمتراز 20روزازآنجااستفاده
میشود.
وی از مســئوالن هیئت هــای مذهبی خواســت نگاه خــود را به
کاربریبرخیمکانهابهمنظورجذبنوجوانانبهفعالیتهای
دینی تغییر دهند .وی گفــت :ما ناگزیر بعد از هفــت ماه تمرین
در جاهای مختلف مجبور شدیم باشگاه را به طور کامل تعطیل

کنیم؛ با این که بارها از مسئوالن شهر درخواست کمک کردیم
اما کسی پاسخ گو نبود ،حتی جلسه شــورای اسالمی با هیئت
امنای مهدیه نیز کارساز نبود .مرتضوی اظهار کردَ :مثَل ورزش
رزمی در بین مســئوالن ورزش و جوانان شهرستان بردسکن و
بخش انابد و شــورای اسالمی شــهر َ ،مثَل فرزند ناتنی است که
اکنونباکسبافتخاراتاستانیوکشوریبایدبیخانمانبماند.
مرتضویبااشارهبهاینکهتجهیزاتباشگاهراباسختیوحتیبا
کارگری خریداری کردهام ،گفت :اکنون تصمیم گرفته ام همه
آنها را بفروشم و برای همیشه ورزش رزمی را کنار بگذارم .وی
ازفرماندهانتظامیبخشانابدوهمهافرادیکهبرایتهیهمکان
باشگاهپیگیریکردند ،تشکرکرد.

فرماندارکاشمردرکارگروهاشتغالوسرمایهگذاری:

اشتغال باید اولویت و دغدغه
مدیران باشد

مهدیان  /فرماندار کاشمر با بیان این که موضوع
اشــتغال موضوع اولویت دار و مهمی است،اظهار
کرد :موضوع اشــتغال بایــد به عنوانیــک دغدغه
برای مدیران باشــد تا به نتایج مطلــوب و مثبت در
حوزه اشتغال پایدار وکاهش بیکاری دست یابیم.
امیــر دایــی صــراف درجلســه کارگــروه اشــتغال و
سرمایه گذاری کاشــمر با بیان این که در زمینه های
ایجاد اشتغال و توانمند سازی ظرفیت های اشتغال
روســتایی باید بیشــتر به مردم اطالع رســانی شــود
افزود:بایدباتوجهبهاینکهشغلبیشترمردممنطقه
کشاورزی اســت با اســتفاده از ظرفیت بخش ترویج
جهادکشــاورزی و شناســایی مزیت های کشاورزی
هر روســتا زنجیره های تولیــد آن درروســتاها ایجاد
شود.ویباتاکیدبرلزومایجادزنجیرههایتولیدبرای
ایجاداشتغال پایدار اظهار کرد :قطعا ایجاد اشتغال
کاهشآسیبهایاجتماعیوبهتبعآنافزایشنشاط
اجتماعی را در پی خواهد داشت.فرماندار کاشمر با
اشارهبهظرفیتهایباالیشهرستاندرزمینهصنایع
دســتی وهنری تصریح کرد :باید بــرای ایجاد ارزش
افزودهواقتصادی کردناینحوزهدرسطحرویدادها
ومحافلفرهنگیوهنریاستانیوملیبرنامهریزی
کنیم.وی با اشــاره به کیفیت نان شهرســتان اذعان
کرد :درخصوص نان کاشــمر به عنــوان یکظرفیت
پیگیری شــده تا زنجیره ارزش مدل هوشمند سازی
ناندراینشهرستانبهصورت آزمایشیاجراییشود .

نمایندهمردممشهددرمجلسمطرحکرد:

تاخیر در اجرای قانون حمایت از
فرزندآوری

نماینده مــردم مشــهد و کالت در مجلــس گفت :در
قانونحمایتازفرزندآوریهمتسهیالتاقتصادی
و هم موضوعات بهداشــتی و آموزشی در نظر گرفته
شده است .فاطمه رحمانی در گفتوگو با «خراسان
آنالین» افزود :متاســفانه ایــن قانــون در اجرا تاخیر
دارد و در حــال پیگیری بــرای هر چه ســریع تر اجرا
شدنمفاداینقانونهستیمچراکهمفادیکهدراین
قانونمشخصشدهدرحدخودشسعیداردگامی
مثبت در جهت فرزندآوری و افزایش جمعیت باشد.
وی افزود :آماری که از ســقط غیرقانونی جنین داده
میشود باالســت و وزارت بهداشــت در حال تنظیم
دستورالعملهاوآییننامههایمربوط است.

