گزارش جلسه

شهرستان ها

مهدیان

فرماندار کاشمردر آیین تودیع و معارفه
رئیس دادگستری کاشمر:

3

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

Wed. Dec.2، 2020، No.4568

چهارشنبه  12آذر  . 1399شماره 4568

تصمیمات شورای تأمین بر اساس
خرد جمعی نباشد موفق نخواهد بود

فرماندار کاشمر با اشاره به این که شورای تأمین یک
شورای مشورتی است ،گفت :اگر هم افزایی در این
شورا حاکم نباشد و تصمیمات بر اساس خرد جمعی
گرفتــه نشــود ،قطعــا در اجرا موفــق نخواهــد بود،
بنابراین ضروری است در سایه هم افزایی تصمیمات
بر اساس خرد جمعی گرفته شــود تا اجرا و تأثیر آن
مطلوب تر و دقیق تر باشــد .مســلم ســاقی در آیین
تودیع و معارفه رئیس دادگســتری کاشمر با تقدیر
از همراهی مجموعه قضایی و سایر اعضای شورای
تأمین در موضوعــات و بخش های مختلــف افزود:
با توجه به افزایش حجم ورودی پرونده به دســتگاه
قضا ،ضرورت دارد در حوزه پیشگیری تمام دستگاه
های متولی برای فرهنگ سازی در این زمینه اقدام
کننــد .وی توجه بــه آموزش و آگاه ســازی از ســوی
تمام دســتگاه ها را باعث تأثیر مثبــت آن در جامعه
دانست و گفت :در حوزه کرونا در یک هفته گذشته
شاهد روند کاهشی در تعداد بستری ها ،مبتالیان و
فوتی ها بودیم به طوری که وضعیت کاشمر از قرمز
به نارنجی تبدیل شد .فرماندار کاشــمر با بیان این
که تصمیمات ســتاد مقابله با کرونا تنها  20درصد
موثر است ،افزود 80 :درصد دیگر بستگی به اراده،
همکاری و مشارکت مردم دارد که این مصوبات را به
نحو صحیح اجرا کنند ،بنا بر این باید طوری در حوزه
پیشــگیری برنامــه ریــزی و فرهنگ ســازی کرد که
هر یک از مردم سفیر ســامت باشند .رئیس سابق
دادگســتری کاشــمر نیز وجــود نارســایی و کمبود
در جامعه را به دلیل نبود عدالت و تبعیض دانســت
و گفت :عدلیه و دادگســتری یکی از شــلوغ ترین و
سنگین ترین مجموعه هاست که بیشترین مراجعه
کننده را دارد .حجت االسالم علی میدانی با اشاره
به این که در بحــث تامین نیــرو تعداد نیروهــا به دو
برابر افزایش یافته است ،افزود :باوجود این افزایش
هیــچ گاه نیروهــای دادگســتری احســاس راحتی
نکردند ،چرا که میزان ورودی پرونده ها نیز نسبت
به سال گذشته افزایش یافته اســت .وی با تأکید بر
این که باید از تولیــد پرونده جلوگیــری کنیم ،ابراز
کرد :جلوگیری از تولید پرونده وظیفه دادگستری
نیست ،بلکه دادگستری آخرین مرحله ای است که
کم کاری ها و ظلم ها به آن ختم می شــود .میدانی
خطاب به رئیس جدید دادگســتری کاشــمر تأکید
کرد :اگر قرار باشد با همان فرمانی که ما می رفتیم
به پیش بروند به ناکجا آباد خواهیم رسید .در پایان
این جلسه از زحمات سه ساله علی میدانی تقدیر و
با حکم رئیس قوه قضاییه تقی نژاد به عنوان رئیس
جدید دادگستری کاشمر معرفی شد.

در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی
انجام شد:

گره گشایی از مشکالت
 ۱۱واحد تولیدی دراستان

اعضای کارگروه ســتاد تســهیل و رفع موانع
تولیــد اســتان در چهل و ششــمین نشســت
خود ،مشــکالت  ۱۱واحد صنعتی و تولیدی
را رفع و زمینه توسعه تولید یا آغاز فعالیت آن
ها را فراهم کردند .به گزارش روابط عمومی
استانداری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری در حاشــیه ایــن نشســت اظهار
کرد :یکــی از مهم تریــن واحدهــای تولیدی
در زمینــه تولید انــواع محصوالت بــا کیفیت
نسوز درخواست تســهیالت بانکی به میزان
 ۱۰۰میلیــارد ریــال بــرای ایجــاد انشــعاب
برق در شهرک صنعتی و ســرمایه در گردش
داشت که طی هماهنگی با مدیر بانک ملی،
تســهیالت الزم به این واحــد اختصاص داده
شد .رسولیان افزود :واحد تولیدی دیگر مورد
بحــث در این نشســت در زمینه کشــاورزی و
دامپروری فعالیت دارد که در راستای اجرای
مصوبه کشوری تامین مالی طرح های دارای
اولویت در اســتان ها ،با درخواســت صاحب
این واحــد مبنی بــر پرداخــت  ۴۵۰میلیارد
ریال تسهیالت بانکی موافقتشد .وی ادامه
داد :با درخواست تقســیط بدهی بانکی یک
واحد تولیدی پیاز ،تقسیط بدهی بیمه تامین
اجتماعی یک شرکت در زمینه صدور خدمات
فنی و مهندسی و جابهجایی محل تامین آب
از خارج به داخل شــهرک صنعتی یک واحد
تولیدی ســازههای فلزی نیز در نشســت این
کارگروه موافقت شد .معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری گفت :همچنین صدور
مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
بــرای فعالیــت یــک واحــد در زمینــه صنایع
غذایی در شــهرک صنعتی چرمشــهر منوط
به نظــر موافــق کمیســیون مــاده  ۱۱قانون
هوای پــاک و صدور مجوز برای تاســیس یک
گاوداری شیری و یک مزرعه پرورش شترمرغ

نیز مشروط به نظر موافق سازمان دام پزشکی
شد .رســولیان افزود :کارگروه ستاد تسهیل
اســتان در واکنــش به پاســخ گو نبــودن یک
شــرکت بیمه بــه درخواســت واحــد تولیدی
قطعه ســازی برای جبران خســارت ناشی از
سیل ،این شــرکت بیمه را موظف کرد دالیل
خود را بــرای پرداخت نکردن خســارت ارائه
دهد کــه در صــورت تمکین نکــردن  ،مراتب
به مراجــع قضایــی ارجــاع خواهد شــد .وی
تصریح کرد :در خصــوص فعالیت واحدهای
صنفی حوزه چوب و الوار در شهرک صنعتی
کالت نیز مقرر شد مهلت  ۹ماهه با اخذ تعهد
محضری به صاحبان این واحدها داده شــود
که در ایــن مدت برای ســاخت واحــد و فعال
ســازی آن در زمینهای اخذ شده در شهرک
اقدام کنند و در غیــر این صورت زمین از آنان
پس گرفتــه خواهد شــد .معــاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری خاطرنشان کرد:
کارگروه ستاد تسهیل استان همچنین بانک
رفاه را مکلف کرد یارانه تسهیالت تبصره ۱۸
قانــون بودجه بــرای طرح های نوســازی و به
ســازی بخش تولید اســتان را تعییــن تکلیف
کنــد .رســولیان اجــرای مصوبــات کارگروه
ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید اســتان را
اجباری اعالم کرد و آن را به نفع تولید و رونق
اقتصادی استان دانست.

سخنگوی گمرک ایران خبرداد:

بازگشایی مرزلطفآباد
باترکمنستان پساز9ماه
سخنگوی گمرک ایران گفت :مرز تجاری
«لطفآباد»خراسانرضویباترکمنستان،
از صبــح دیروز پــس از  9مــاه ،بــه صــورت
محدود بازگشــایی شــد.به گــزارش ایرنا،
ســیدروح ا ...لطیفی ،ســخنگوی گمرک
ایران اظهار کــرد :مرز لطف آباد خراســان
رضویکهپسازشیوعبیماریکووید،19
ازسویترکمنستانبهرویکامیونهابسته
شده بود ،صبح دیروز به صورت «ترانشیپ
منت» و بــا جابه جایــی و تغییر کشــنده در
این مرز ،بازگشایی شد .سخنگوی گمرک
ایرانگفت:ترکمنستان ورودیمرزآرتیق
خود را پس از گذشــت بیش از  ۹ماه ،برای
پذیــرش کامیونهــای ایرانی بازگشــایی
کرد.لطیفی افزود :بنابر درخواست عشق
آباد از دیروز امکان انتقال کاالهای تجاری
از ایران به روش «ترانشــیپ منــت» با جابه
جایی کشنده میسر شده اســت.وی ادامه
داد :برهمین اســاس با هماهنگی های به
عمل آمده ،از دیــروز  ۱۱آذر ،ایــن روش به
صورت آزمایشی اجرا می شود و ورودی دو
کشوردرنقطهمرزیلطفآبادباآرتیقپس
از  ۹ماه باز شــده است.شــایان ذکر است،
با آغاز شــیوع کرونا در ایران از اسفند سال
 ۹۸بیشــتر مرزهای کشور بســته شدند و
تجارت ایران با جهان کاهش قابل توجهی
پیدا کــرد ،امــا با گذشــت زمــان ،بــه مرور
مرزها بازگشــایی شــدند به طــوری که در
خرداد تنها در 3درصــد از مرزهای ایران با
کشورهای همسایه ممنوعیت تردد وجود
داشــت.لطیفی افزود :هــم اکنــون در دو
مرز «ســرخس» خراســان رضوی و «اینچه
برون»استانگلستان،تبادلکاالبهصورت
ریلی ودر مرز «سرخس» همزمان با مسیر
ریلی ،مسیرجاده ای نیز به صورت محدود

فعال اســت که بــا بازگشــایی مــرز لطف
آباد ،ســه مــرز از چهار مــرز کشــورمان با
ترکمنستان فعال خواهد شد.وی تصریح
کرد :با کاهش تردد کامیون های تجاری
با رویه های واردات ،صــادرات و ترانزیت
از مرزهــای چهارگانــه بــا ترکمنســتان،
بــا هماهنگــی دســتگاه هــای مرتبــط با
تجارت خارجی و دســتگاه دیپلماسی با
ترکمنستان شــاهد افزایش تبادل کاال از
مسیرریلیبودیمودوراهگذرجایگزیننیز
در این مدت فعال شــده است.وی افزود:
راه اندازی مسیر دریایی از بندر «امیرآباد»
مازندران بــا شــناورهای تنــدرو ،از دیگر
اقدامات انجام شده است تا تجارت کشور
به آســیای میانه و روسیه متوقف نشود که
از چند روز گذشــته این مســیر فعال شده
است.لطیفی در پایان گفت :با درخواست
«عشق آباد» ،بازگشایی محدود مرز «لطف
آباد» پیگیری شــد و از دیروز 10 ،کامیون
با جابه جایی کشنده ،می توانند محموله
های تجاری خود را به مقصد ترکمنستان
یا ترانزیت از مســیر ترکمنستان به مقصد
منتقــل کنند.فرمانــدار درگز نیــز اظهار
کرد :گذرگاه مــرزی و گمــرک لطفآباد
پس از حدود  ۹ماه توقف فعالیت ناشی از
شیوعکرونا،بازگشاییشدو واحدگمرک
فعال و آماده پذیرش است.

اخبار
شهرستان

مدیرامورمنابعآبتربتجامخبرداد:

بازگشایی  ۴بندخاکی غیرمجاز و
توقیف ادوات در تربت جام
حقدادی  -مدیر امــور منابع آب تربت جــام گفت :به
همت امور منابع آب و همکاری و همراهی دســتگاه
قضایــی و انتظامــی چهــار بنــد خاکــی غیرمجــاز
درمحدوده شــهر تخریب و بازگشــایی شد.یوســف
اختــری افــزود :همچنیــن ادوات متخلفــان حین
برداشت غیرمجاز شن و ماسه در محدوده روستای
محمودآباد توقیف شــد.وی ادامــه داد :بــا توجه به
شــرایط بارندگی امســال و پیشــگیری از خسارت
ها و ورود ســیالب به داخل شــهر چهار بنــد خاکی
غیرمجازدرمحدودهشهر تربتجامروستاییاقوتین
و باغسنگانعلیا تخریب وبازگشایی شد.

مدیربنیادمسکنبردسکنخبرداد:

اجرای طرح هادی در روستاهای
باالی  150خانوار بردسکن

علی نوری -مدیر بنیاد مســکن بردسکن گفت :از
مجموع  70روســتای باالی  20خانــوار تاکنون در
 45روستای شهرستان بردسکن از محل اعتبارات
عمرانی و قیر رایگان طرح هادی و آسفالت معابر با
همکاری دهیاران و اهالی روستاها اجرا شده است.
احسان میری گفت :خوشبختانه با اقدامات انجام
شــده ،طرح هادی تمامی روســتاهای باالی 150
خانوار شهرســتان اجرا شده اســت و تنها روستای
کاسف از توابع بخش مرکزی بردسکن که اعتبار آن
از سال  95مصوب شده است و  500میلیون تومان
نیز اعتبار دارد ،طرح هادی آن اجرا نشــده اســت.
وی تاخیر در اجرای طرح عقب نشینی توسط مردم
و اجرای پروژه گازرســانی به این روســتا را از دالیل
تاخیر در اجــرای طرح هادی در روســتای کاســف
اعالم کرد .ویبا بیان این که پروژه طرح هادی چهار
روســتای فیروزآباد ،زمــان آباد ،زنگینــه و قوژدآباد
از ســال  97با اعتبار ســه میلیارد تومان اجرا شــده
است ،گفت :پیشــرفت فیزیکی این پروژه ها باالی
80درصد است و برنامه ریزی شده که در فروردین
 1400هر چهار پروژه افتتاح و بهره برداری شــود.
وی مطرح کرد :بردســکن در اجرای طرح هادی از
شاخص استان باالتر است و  60درصد روستاهای
شهرســتان از نعمت اجــرای طرح هــادی بهره مند
شــده اند و اولویت مــا در ســال آینده اجــرای طرح
هادی روستاهای بین  100تا  150خانوار است .

دستگیری مخل نظم و امنیت
در فریمان
اصغری -فرمانده انتظامــی فریمان گفت :یک مخل نظم
و امنیت عمومی که تحت تعقیب قرار داشــت ،دســتگیر
شد .سرهنگ جواد خرســند افزود :در پی کسب خبری
مبنی بــر رفت و آمــد یک مخل نظــم و امنیــت ،ماموران
مبارزه بــا موادمخدر شهرســتان بــا انجــام ردزنی های
دقیق ،مخفیگاه متهم را شناســایی و با هماهنگی مقام
قضایی این فــرد را در یک عملیــات غافلگیرانه به همراه
فردی دیگر که با پلیس درگیر و قصد فراری دادن متهم
را داشت ،دستگیر کردند .خرســند گفت :این فرد چند
فقره ســابقه کیفری از جمله شــرارت ،آدم ربایی ،حمل
موادمخدر ،سرقت ،نزاع و درگیری دارد.

فرمانده انتظامی تربت جام خبرداد:

دستگیری قاتل زن  ۲۳ساله ای که
جسدش کنار جاده رها شده بود

و اعالم کرد که خواهرش از  ۲۶شــهریور از منزل خارج
شده و برنگشــته اســت و هیچ گونه اطالعی از وی ندارد
که پس از مطابقت مدارک و ادله موجود ،هویت متوفی
شناسایی شد.
سرهنگ قهســتانی فرمانده انتظامی تربت جام تصریح
کرد :با دستور قاضی پرونده و تالش ماموران ،شناسایی
مرتکبان و دستگیری آنان در دســتور کار قرار گرفت که
پس از تحقیقات گسترده با اســتفاده از ابزار و تجهیزات
ویژه ،متهم اصلی این جنایت شناسایی و دستگیر شد.وی
افــزود :در تحقیقــات به عمــل آمــده توســط کارآگاهان
ازمتهم که مردی  ۲۷ساله است ،وی به عمل جنایتکارانه
خود اعتراف کرد که در ادامه تحقیقات به دستور بازپرس
رســیدگی کننده به پرونده ،متهم برای بازسازی صحنه
وقوع جرم ،به همراه بازپرس شعبه دوم دادسرا و ماموران
آگاهی برای تشــریح صحنه جــرم به محــل حادثه اعزام
شــد .این مقام انتظامی افزود :در صحنه بازسازی وقوع
جرم ،متهــم به اقــدام جنایتکارانه با اســتفاده از ضربات
چاقو به گردن مقتول اعتراف کرد و این که مقتول را که در
حال خون ریزی بوده به زیر پل کشیده و در آن مکان رها
کرده است.وی درباره انگیزه قاتل برای انجام قتل گفت:
قاتل و مقتول با هم درگیر شده اند که در نهایت با ضربات
چاقو مقتول کشته شده است.

پلمب 5واحد صنفی در شهر سرخس

حقدادی  -فرمانده انتظامی تربت جام از دستگیری قاتل
زن  23ســاله در تربت جــام خبر داد و گفــت :در چهارم
مهر امســال خبری مبنی بر رویت جسد فردی ناشناس
در محور تربت جام به صالح آباد بعد از روستای یخک به
پلیس گزارش و موضوع با مقام قضایی هماهنگ شــد و
پس از اطالع رســانی و هماهنگی با بازپرس شــعبه دوم
دادسرای عمومی و انقالب در دســتور کار قرار گرفت.
ســرهنگقهســتانی افزود :مامــوران پلیــس آگاهی به
همراه بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب به
محل حادثه اعزام شدند و مشاهده کردند ،جسد متعلق
به یک زن و توسط حیوانات وحشی متالشی شده است و
در شانه خاکی جاده به صورت غیر قابل شناسایی افتاده
اســت که به دســتور مقام قضایی برای بررســی بیشــتر
به پزشــکی قانونی منتقل شــد.وی ادامه داد :در همین
حین شــخصی به هویت معلوم به پلیس آگاهی مراجعه

محمودی-سرپرســت اداره صنعــت ،معــدن و تجارت از
پلمب پنج واحد صنفی متخلف در هفته جاری در شــهر
سرخس خبر داد.به گزارش خراسان رضوی ،علی اکبر
اکبری با اظهار تاسف از رعایت نکردن بعضی از صنوف
در خصوص مصوبات ستاد کرونا در شهرستان سرخس
گفت :با آن کــه  70درصد صنوف شــهر در گــروه یک و
مشمول بازگشــایی هستند ،متاســفانه تعداد اندکی از
مغــازه داران کــه در گروه هــای  3 ،2و  4قــرار دارند ،به
اشکال مختلف اعم از نیمه باز بودن کرکره و ...اقدام به
جلب مشتری حتی در ســاعات پایانی شب می کنند که
برابر قانون با آنان برخورد شده و می شود.
سرپرست اداره صمت با اشاره به پلمب پنج واحد صنفی
در چند روز گذشته افزود :در روز گذشــته  80بازدید از
شهر انجام شد که به  50مغازه از سوی اتحادیه اصناف،
شبکه بهداشــت و ...تذکر کتبی داده و سه مغازه پلمب
و یک پاســاژ تعطیل شد.وی در ادامه با اشــاره به آخرین
تصمیمات ستاد کرونای شهرستان در خصوص رستوران
ها واغذیه فروشی ها یاد آور شــد :بنا به تصمیمات ستاد
کرونای شهرســتان ،از روز گذشــته کلیه رســتوران ها،
اغذیه فروشــی ها وآشــپزخانه ها می توانند بــه فعالیت

ادامه دهند به شــرط این که غذای موجــود را به صورت
بســته بندی (بیرون بر) به دســت مشــتریان برســانند.
اکبری با تاکید برنظارت جدی از سوی همه دستگاه ها
در شبانه روز تصریح کرد :کلیه صنوفی که با هدف عرضه
موبایــل و ...فعالیت مــی کنند ،در شــرایطی می توانند
واحد صنفی خود را باز و فعالیت کنند که در پروانه آن ها
قید تعمیرات ثبت شده باشد.

دستگیری سارقان  1000کیلو پسته
در بردسکن

علی نــوری -فرمانده انتظامی بردســکن گفت :ســارقان
میلیاردی پسته در بردسکن دســتگیر شدند .سرهنگ
محمود مختاری افزود :در پی اعالم سرقت یک تن پسته
از خانه های مسکونی در شهر بردسکن ،مأموران پلیس
آگاهی به محل سرقت عزیمت و ضمن بررسی موضوع،
تحقیقات خود را با هدف کشف و شناسایی و دستگیری
عامالن سرقت آغاز کردند .وی افزود :بررسی های اولیه
حاکی از شکسته شدن شیشه پارکینگ خانه مسکونی
و باز شدن در توســط سارقان و به ســرقت رفتن نیمی از
بستههای موجود در محل بود.
ســرهنگ مختاری ادامه داد :ماموران پلیــس آگاهی با
انجام یک ســری اقدامات اطالعاتی و پلیسی به جوانی
که با صاحبخانه در ارتباط بوده و به مکان مدنظر رفت و
آمد داشته مظنون شدند و این فرد را با هماهنگی قضایی
در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل اختفای او
یک تن پسته سرقتی را کشف کردند .وی گفت :متهم در
بازجوییهای اولیه پس از مواجهه با شــواهد موجود ،به
ســرقت و صحنه ســازی حرفهای به منظور گمراه کردن
مســیر تحقیقات پرونده بــا همکاری یکی از دوســتانش
اعتراف کرد که همدســت وی نیز شناســایی و دستگیر
شــد .فرمانده انتظامی بردسکن با اشــاره به کشف یک
تن پســته ســرقتی به ارزش یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون
ریال و توقیــف یک دســتگاه وانت پیکان کــه در ارتکاب
ســرقت توســط متهمان به کارگیری شــده بود ،تصریح
کــرد :پرونده مقدماتی تشــکیل و تحقیقــات در این باره
همچنان ادامه دارد.

از میان خبرها
گوناگون

فرماندارگناباد:

 ۸۷درصد روستاهای گناباد
از گاز طبیعی برخوردار شدند

فرماندار گنابــاد گفت :با تالش دولــت تدبیر و امید
۱00درصــد مناطق شــهری و  ۸۷درصــد مناطق
روســتایی ایــن شهرســتان از نعمــت گاز طبیعــی
برخــوردار شــدند.حامد قربانی در حاشــیه بازدید
از طرح های گازرســانی به مناطق روستایی گناباد
طی گفت و گو بــا ایرنا افزود :گازرســانی به مناطق
روســتایی گناباد شــامل روستاهای شــرقی بخش
کاخک نظیر نجم آباد ،استاد ،برجوک ،کالته شمس
و رضو و روستاهای گیسور ،چاه میقانی ،چاه نمک،
اسو و رحمت آباد بخش مرکزی در مجموع با هزینه
 ۴۱۰میلیارد ریال در حال اجراست و تا ابتدای سال
آینده به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد :بر این
اساس تا پایان دولت دوازدهم تمام روستاهای باالی
 ۲۰خانــوار گنابــاد به جز ســه روســتای کبوترکوه،
زیرجــان و مهاباد کــه به دلیــل شــرایط جغرافیایی
امکان گازرســانی بــه آن ها وجــود نــدارد ،از نعمت
گاز طبیعــی برخوردار مــی شــوند.فرماندار گناباد
گفت :برنامه ریزی برای گازرسانی به این سه روستا
از نزدیــک ترین خط انتقال گاز در منطقه در دســت
اقدام است و برخی روســتاهای کمتر از  ۲۰خانوار
هم که در مسیر گازرســانی به مناطق روستایی قرار
داشــتند ،گازرســانی شــدهاند.وی با بیــان این که
گازرسانی به صنایع شهرســتان گناباد هم با اعتبار
 ۱۵۰میلیارد ریال در دســت اجراســت ،افــزود :از
مجمــوع  ۲۹۱واحد تولیدی صنعتی ،کشــاورزی و
دامــداری گنابــاد  ۱۶۹واحد تاکنــون از نعمت گاز
طبیعی برخوردار و  ۷۴درصد گازرسانی به صنایع
این شهرستان انجام شده است.

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستان:

باید به شرکت های دانش بنیان
کمککرد

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت :باید
به شرکت های دانش بنیان و نوبنیاد و جسور کمک
کرد تــا در زمینه هــای تخصصــی گام هــای محکم
بردارند .به گزارش روابط عمومی جهادکشــاورزی
استان ،اورانی در دیدار با مدیر عامل شرکت دانش
بنیان ســامان انرژی شــرق افزود :نبایــد از ارائه هر
گونه کمکی به شــرکت های دانش بنیــان و نوبنیاد
مضایقه شود .همچنین رشادی مدیر عامل شرکت
دانش بنیان ســامان انرژی شــرق نیز در این جلسه
توضیحاتی در خصوص نحوه تولید کود از روشهای
هوازی و بی هوازی و شرایط استفاده از این فناوری
در گاوداری هــا  ،آنالیــز کــود تولید شــده و مراحل
انجام کار و توجیــه اقتصادی و آثار زیســت محیطی
طرح و همچنیــن امکان اســتفاده از گاز جدا شــده
و ...ارائه کرد.

مدیرجهادکشاورزیخلیلآبادخبرداد:

ظرفیت170هزاری جوجه ریزی
در واحدهای مرغداری خلیل آباد

حسین نوری-مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد گفت:
این شهرستان  16واحد مرغداری با ظرفیت 170
هــزار قطعه جوجــه ریــزی دارد که اکنــون 55هزار
قطعــه جوجه در مرغــداری ها ریخته شــده اســت و
بقیه ظرفیت در حال تکمیل شــدن اســت .محمود
شبان با بیان این که از اول آذر ماه  100درصد دان
مورد نیــاز مرغــداری ها به صــورت مصــوب دولتی
توزیع شده اســت ،اظهار کرد :ظرفیت جوجه ریزی
شهرستان برای هر دوره  45روزه  170هزار قطعه
جوجه است که در تامین گوشت مرغ در شهرستان
مشکلی نداریم .شبان افزود :خلیل آباد چهار مرکز
خرید شــیر از دامداران منطقه دارد که روزانه شــیر
تولیدی را پس از دریافت از دامداران به کارخانجات
شیر در استان تحویل می دهند .وی به تولید روزانه
30تن شــیر اشــاره کــرد وگفــت5200 :راس دام
سنگین و 95هزار راس دام سبک واحدهای دامی
درشهرســتان وجود دارد که این تعداد نیز با برنامه
های توســعه ای مدیریت جهــاد از نژادهای مختلف
روبه افزایش اســت .شــبان بــا اعالم این کــه اکنون
فقط  30درصد نهاده مورد نیــاز دامداران را به نرخ
مصوب تامین می کنیم  ،اظهار کرد :پیگیر هســتیم
تا در آینده نزدیک همچون تامین دان مرغداری ها،
نهاده های دامی دامداران را هم به نرخ مصوب برای
آنان تامین کنیم.

رتبهنخستآبمنطقهایاستان
درشاخصمدیریتسبزکشور
مدیر عامل شــرکت آب منطقهای خراســان رضوی
گفــت :این شــرکت توانســت در بیســت و ســومین
جشنواره شهید رجایی رتبه نخست شاخص مدیریت
ســبز را بیــن  32شــرکت آب منطقهای در کشــور و
همچنین رتبه نخست بین  57دســتگاه اجرایی در
اســتان خراســان رضوی را کســب کند .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان  ،عالیی
اظهار کــرد :ایــن موضــوع حاصــل تالش یــک تیم
ساختار یافته ،هدفمند ،همدل و پر تالش است که با
توانی خردمندانه ،اندیشه ای پاک و دانشی سرشار
از ابتکار و نوآوری همراه شده است.

