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آنگارا به خوشاب رسید

تلفات  ۸هزار جوجه گوشتی
درخوشاب
ملکی -رئیس شبکه دام پزشــکی خوشاب با اشاره
بــه رســیدن بیمــاری آنــگارا بــه اولین مرغــداری
این شهرســتان گفت ۸ :هــزار جوجه گوشــتی در
شهرســتان خوشــاب به علــت بیماری آنــگارا تلف
شــدند.محمود ترخاصی در گفت وگو با خراســان
رضــوی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن بیمــاری بین
جوجههای  ۲۰روزه بیشــتر شــایع و از هفته پنجم
به بعد کنترل شــده اســت و احتمال مــرگ جوجه
ها با تغذیه مناســب خیلی کم می شود ،گفت :این
تعداد جوجه با سن حدود  20روزه به دنبال شیوع
بیماری ویروســی آنگارا ()HHSدر یک مرغداری
شهرســتان تلف شدند و علت ســرایت این بیماری
به خوشــاب را احتماال می توان به نوعی مشــترک
بودن مالک آن با ســبزوار و ششتمد دانست.وی با
بیان این که به دنبال شــیوع بیمــاری برای کنترل
آن معدوم ســازی جوجه های تلف شده و اقدامات
کنترلی شــدیدی از نظــر قرنطینه واحــد مربوط و
جدا ســازی ازبقیه مرغداری ها انجام شده است،
افزود :بیماری فوق در حالی شــایع شــده که اکثر
مرغداریهــای شهرســتان فعال اســت و احتمال
انتشــار ویروس به ســایر واحدهــا نیز وجــود دارد.
رئیس شبکه دام پزشکی با اشاره به اقدامات انجام
شده از جمله دفن الشــه ها ،آگاه سازی مرغداران
و توقف جوجــه ریزی بــه ویــژه در مرغــداری های
کناری و توقــف جوجه ریزی در مرغــداری مبتال تا
 ۶۰روز آینده گفت :مرغداران شــرایط بهداشتی
قرنطینــهای را در واحدهــای مرغداری به شــدت
رعایــت کننــد و اگــر در بحــث مســائل بهداشــتی
واحدهای مرغداری ســهلانگاری صــورت گیرد،
مشکالت شدیدتری خواهیم داشت.

کشف  11تن چوب قاچاق
در  ۲شهرستان
ملکی،شــجاعی مهــر ۱۱ -تــن و  ۳۰۰کیلــو چــوب
قاچــاق در  ۲شهرســتان خوشــاب و نیشــابور از
قاچاقچیــان چوب کشــف شــد.فرمانده انتظامی
خوشــاب از کشــف  10تــن چــوب قاچــاق در این
شهرســتان خبر داد.ســرهنگ نوروزی بااشاره به
این که ماموران در پی کنترل محورهای مواصالتی
به دو خودروی نیسان حامل چوب مشکوک شدند
و خودروها را برای بررســی بیشــتر متوقف کردند
گفت:ماموران انتظامی پس از توقیف خودروها در
بازرسی از آن ها  10تن چوب قاچاق را کشف و در
این زمینه دو متهم را دستگیر کردند.
•کشف یک تن و  ۳۰۰کیلوگرم چوب تاغ

فرمانده انتظامی نیشابور از شناسایی و دستگیری
متهمان تخریب و ســرقت تاغ های محیط زیست و
منابع طبیعی در بخش میان جلگه این شهرســتان
خبر داد.ســرهنگ حســینعلی زاده گفت :در پی
اخباری مبنی بر سرقت و تخریب درختان جنگلی
منابع طبیعی و محیط زیست در بخش میان جلگه
نیشابور  ،افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس
در دســتور کار پلیس شهرســتان قــرار گرفت.وی
افزود :مأموران پاســگاه انتظامی عشــقآباد بخش
میــان جلگــه هنــگام گشــت زنی بــه یک دســتگاه
خودروی وانت نیســان حامل درخت تــاغ مظنون
شــدند که خودروی مدنظر را متوقف و در بازرسی
از خودرو یک تن و  ۳۰۰کیلوگرم درخت تاغ کشف
کردند.وی افزود :دو متهم دستگیر شده در مواجهه
با ادله و مستندات پلیس به تخریب و سرقتی بودن
محموله توقیف شده اعتراف کردند.وی با اشاره به
معرفی متهمان بــه مراجع قضایی تصریــح کرد :با
تالش مامــوران انتظامی بخش میــان جلگه ظرف
 ۲۰روز گذشــته حدود هفت تن چوب درختان تاغ
سرقتی کشف شده است که باید در زمینه پیشگیری
از سرقت درختان تاغ ،تالش همگانی صورت گیرد.

از میان خبرها
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مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی با اشاره به آمار سالهای اخیر مطرح کرد:

افزایش 10برابری کابل دزدی

حسین نوری-مدیرعامل مخابرات استان با
اشاره به دوچالش افزایش 10برابری سرقت
کابل هــای مخابراتی در شــهرها و روســتاها
طی سال های اخیر و طلب 143  میلیاردی
مخابــرات از مشــترکان دولتــی وخصوصی
گفت 52 :میلیارد تومان از این بدهی مربوط
به شــرکت های دولتــی ،حــدود  41میلیارد
تومــان مربوط بــه مشــترکان خانگــی و بقیه
مربــوط بــه مجموعه هــای بخــش خصوصی
در حوزه صنعــت و تجارت اســت .وی افزود:
پرداخت نکردن هزینههای ارتباطی توســط
برخــی از مشــترکان خانگی ،ســازمان های
دولتی و خصوصی یکی از چالش های شرکت
مخابرات خراسان رضوی است .اروجی اظهار
کرد :همچنین ســرقت کابلهــای مخابراتی
در شــهرها و روســتاها به یکی دیگر از چالش
هــای ایــن شــرکت تبدیــل و طی ســال های
اخیر حدود  ۱۰برابر شــده است .مدیرعامل
شرکت مخابرات افزود :در این راستا نیازمند
همــکاری در حوزههــای شــهری ،امنیتــی و
انتظامی هســتیم و از مــردم تقاضــا داریم در
صورت مشــاهده افرادی کــه روی تجهیزات
مخابراتی کار میکنند ،حســاس شوند و اگر
فرد لباس فــرم و کارت شناســایی نداشــت،
مراتب را به سامانه  ۱۱۰اطالعرسانی کنند.
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی
زیاندهی بابت شــبکه تلفن ثابــت را از دیگر

چالش های مخابرات برشمرد و گفت :بیش از
 ۱0سال است که تاکنون هیچ تغییر تعرفهای
بابــت تلفن ثابت در اســتان نداشــتهایم و این
موضوع نگهداری و توســعه حوزه شبکه تلفن
ثابت در استان را با مشکل مواجه کرده است.
اروجی گفت :نگهداری یک خط تلفن ثابت
برای مخابرات ماهانــه  ۱۷هزار تومان هزینه
دارد ،در حالی که درآمد حاصــل از این بابت
 ۶هزار و  ۵۰۰تومان اســت .وی اظهار کرد:
ارتقای حوزه شــبکه تلفن ثابــت ،رفع چالش
های مهم مخابرات خراســان رضوی و کشور
و تغییــر تعرفــه تلفــن ثابــت ضــروری اســت.

مدیرعامل مخابرات خراســان رضوی افزود:
شرکت مخابرات خراســان رضوی هماکنون
 ۲میلیون و  410هزار مشترک تلفن ثابت و ۶
میلیون مشترک تلفن همراه اول را زیر پوشش
دارد که نسل  ۳و  ۴شبکه همراه اول در همه
روســتاهای خراســان رضوی برقرار اســت و
اقدامــات مربوط به نســل پنجم تلفــن همراه
نیز در حال انجام و نهادینهســازی است .وی
با اشــاره به این که امروزه فنــاوری اطالعات
و ارتباطــات نقــش مهمــی در همــه کســب و
کارها دارد ،گفت :بدین منظور ضروری است
زیرساختهای این حوزه با عنوان شبکه ملی

اطالعات متناسب با آن مورد توجه قرار گیرد
وتقویت شــود .مدیرعامل شــرکت مخابرات
خراســان رضوی بــا بیان ایــن که از دو ســال
پیش توسعه دو ســرویس مرتبط با فیبر نوری
و پهنــای بانــد بــا عنــوان  FTTHو همچنیــن
 VDSLبه منظور ارتقای زیر ساخت ها در حال
اجراســت افــزود :در قالب ســرویس ، FTTH
سیســتم فیبر نوری از مراکز بــزرگ تجاری و
هتلها و  ...به ســمت منــازل و مراکز کوچک
تر و داروخانهها گســترش خواهــد یافت و ۶
هزار مشترک در خراسان رضوی این سیستم
را دریافت کردهاند .وی خاطرنشــان کرد :در
قالب سیستم  VDSLنیز پهنای باند اینترنت
از  ۸به  ۳۰بــرای متقاضیــان افزایــش یافته
اســت و تاکنون پهنــای بانــد برای پنــج هزار
مشترک در خراســان رضوی زیر پوشش این
سیســتم قــرار گرفته اســت .حســن علیزاده
رئیس اداره مخابرات شهرستان خلیل آباد هم
گفت :اکنون تعداد شش روستای شهرستان
با مشــکل پرش ارتباط مواجه هستند که باید
با اختصاص اعتبار این مشــکالت رفع شــود.
وی با اعالم این که هفت مرکــز تلفن ثابت در
شهرســتان فعال اســت افــزود :مرکــز خلیل
آباد ،ولیعصر ومرکز ســوم خلیل آباد هریک با
 62درصد پیشرفت دردســت انجام است که
می طلبد برای تکمیل این پروژه ها تمهیدات
الزم اندیشیده شود.

از ابتدای امسال انجام شد

انسداد  ۱۰۷حلقه چاه غیرمجاز در  ۶شهرستان
در راســتای اجرای سند ســازگاری با کم آبی  ۱۰۷حلقه چاه
غیرمجــاز آب درشهرســتانهای ســبزوار ،جویــن ،جغتــای،
خوشــاب ،داورزن و ششــتمد از ابتدای امســالمسدود شده
اســت.مدیر امــور منابــع آب ســبزوار گفــت :ایــن چاههــای
غیرمجاز آب با تالش کارشناســان حقوقی و دریافت دســتور
قضایی ،بسته شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقهای استان ،ثابتی مقدم افزود :طی سال های گذشته،

برداشت بیرویه آب ســبب افت ســطح آبهای زیرزمینی در
این منطقه شــده اســت که انســداد چاههای غیرمجــاز نقش
موثــری در جلوگیــری از افــت آبهــای زیرزمینــی دارد.وی
گفت :در پنج ســال اخیر عملیات انســداد  ۱۵۰۰حلقه چاه
غیرمجاز توســط امور آب این ناحیه انجام و در این مدت هفت
میلیــون مترمکعــب آب از ایــن راه صرفهجویی شــده اســت.
وی یادآور شــد :برای جلوگیری از برداشــت بیرویه آبهای

زیرزمینی همه چاههای دارای پروانه کشــاورزی این منطقه،
مجهز به شمارشگر هوشمند شدهاند که این موضوع ،بیش از
 ۲۰درصد حجم برداشــت آبهای زیرزمینی را کاهش داده
است.وی اظهار کرد :شهرستانهای سبزوار ،جوین ،جغتای،
خوشاب ،داورزن و ششتمد ،زیر پوشش خدمات امور آب ناحیه
هســتند و  ۱۸درصد از کل منابع آبی اســتان در محدوده این
شش شهرستان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان
رضوی گفــت :هــم اکنــون میــزان تولید در
بخــش دام و طیــور اســتان مــازاد بــر نیــاز و
روند تولید عــادی اســت.محمدرضا اورانی
روز گذشــته در گفت و گو با ایرنــا افزود :هم
اکنون در بخــش گوشــت قرمز ،تخــم مرغ و
شــیر دارای مــازاد تولید نســبت بــه مصرف
داخل اســتان هســتیم.وی ادامه داد :طبق

کشف ۵۰۰میلیون تومان
کاالی قاچاق در داورزن

در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در داورزن
 ۵۰۰میلیون تومان کاالی قاچاق کشــف شــد.به
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،فرمانده انتظامی
داورزن گفت :مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی
کاهــک هنــگام کنتــرل خودروهای عبــوری یک
دســتگاه وانــت نیســان را بــرای بررســی بیشــتر
متوقــف کردند.ســرهنگ اکبــر محمــد آبــادی
افــزود :در بازرســی از ایــن خــودرو  ۳۱هــزار و
 ۱۰۷قلم انــواع لوازم آرایشــی بهداشــتی قاچاق
و بــدون هرگونــه مجــوز گمرکــی کشــف و در این
زمینه یــک متهم بــه مراجــع قضایی معرفی شــد.
وی گفــت :کارشناســان ارزش کاالهــای قاچــاق
کشف شده را  ۵۰۰میلیون تومان برآورد کرده اند.

کشف ۲۵۰کیلوگرم مواد مخدر
در گناباد
فرمانــده انتظامی اســتان گفــت ۲۵۰ :کیلوگرم
تریــاک در گنابــاد کشــف و ضبط شــد.به گزارش
خبرگزاری صداوسیما ،سردار محمدکاظم تقوی
افزود :ماموران انتظامی ایســتگاه بازرسی شهید
ساالری گناباد هنگام کنترل خودروهای عبوری
به یک دســتگاه کامیونت کــه به مقصد مشــهد در
حرکت بــود مشــکوک شــدند و ایــن خــودرو را به
منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.وی ادامه داد:
ماموران انتظامی پــس از هدایت کامیونت مدنظر
به مقر انتظامی در بازرسی دقیق از بار این خودرو
۲۵۰کیلوگــرم تریــاک را که بــه طــرز ماهرانه ای
جاساز شده بود  ،کشف و در این زمینه یک متهم را
دستگیر کردند.وی گفت :متهم دستگیر شده پس
از تشــکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی تربت جام خبرداد:

پلمب  4پاتوق استعمال مواد افیونی
حقدادی -فرمانــده انتظامی تربــت جام از پلمب
چهار پاتوق اســتعمال مــواد افیونــی در تربت جام
خبرداد.سرهنگ موهبتی گفت :با کسب اخباری
مبنی بر استعمال موادمخدر در برخی مناطق تربت
جام  ،پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس
مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.وی افزود :ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر با بررســی های میدانی
پس از اطمینــان از صحت موضوع بــا هماهنگی با
دادستان شهرســتان وارد عمل شدند.وی تصریح
کرد :در این عملیات ماموران توانستند چهار پاتوق
استعمال موادمخدر را متالشی کنند و منازل آنان
را به دستور دادستان شهرستان پلمب کردند.

همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی صورت گرفت

تولید دام و طیور خراسان رضوی مازاد بر نیاز استان
پیش بینی و برآورد انجام شده تا آخر امسال
 ۲۱هزارتــن گوشــت قرمــز و  ۳۰۰هــزار
تن شــیر در اســتان خراســان رضــوی تولید
خواهد شد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اســتان گفت :طبق برنامهریزی انجام شــده
ماهانه  ۹میلیــون قطعه جوجهریــزی انجام
میشــود و به ایــن ترتیب پیش بینی شــده تا
پایان ســال حدود  ۲۵تــا  ۲۷میلیون جوجه

شهرستان ها

نام گذاری مجموعه تولید خودروی سواری شرکت ایران خودروی
خراسان به نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

ریزی در اســتان انجام شــود.اورانی افزود:
بر این اســاس تا پایان ســال همانند امروز به
طورمیانگین روزی  ۵۰۰تن گوشت مرغ در
خراسان رضوی تولید می شود.رئیس جهاد
کشاورزی استان گفت :همچنین هم اکنون
روزانــه  ۳۶۰تن تخم مــرغ در اســتان تولید
میشــود که در این بخش هم مانند گوشــت
قرمز و شیر مازاد بر نیاز تولید می شود.
مجموعــه تولید خــودروی ســواری شــرکت ایران
خــودروی خراســان مقــارن بــا ســالگرد شــهادت
سردار حاج قاسم سلیمانی به نام آن شهید بزرگوار
نام گذاری شــد .به گــزارش روابط عمومــی ایران
خودروی خراسان ،مراســم گرامی داشت سالروز
شهادت ســردار حاج قاســم ســلیمانی همزمان با
ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شرکت
ایران خودروی خراسان برگزار شد .در این آیین که
با حضور تعدادی از مســئوالن استانی و منطقهای
برگزار شــد ،مجموعه تولید خودروی ســواری این
شرکت به مساحت 50هکتار که شامل چهار سالن
تولیدی ،بدنه ســازی ،رنگ ،مونتاژ و تکمیل کاری
است به نام سردار شهید حاج قاســم سلیمانی نام
گذاری شــد .این نکوداشــت با تــاوت آیاتی چند
از قــرآن مجیــد و پخش ســرود مقــدس جمهوری
اسالمی ایران آغاز و در ادامه مراسم ذکر مصیبتی
به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) انجام شد و
ســخنرانان به بیان ویژگی های ســردار حاج قاسم
ســلیمانی پرداختنــد .مدیرعامــل شــرکت ایران
خودروی خراسان در این مراسم با اشاره به جایگاه
واالی شــهدا و بــه خصــوص نقــش پررنگ شــهید
ســلیمانی در به ثمر رســیدن آرمان های بلند نظام
مقدس جمهوری اســامی گفت :شــهادت سردار
دلها ،انقالب و همبســتگی بزرگــی در جامعه ما
به وجود آورد و رســالت ادامه این مسیر را به عنوان
تکلیفبرایمابهیادگارگذاشتند.بیژنزاهدیفرد
نام گذاری سایت تولیدی ایران خودروی خراسان
به نام ســردار حاج قاسم ســلیمانی را برکتی برای
تمام مجموعه دانســت و افزود :وقتی مکانی به نام
یک شهید مزین می شود ،امنیت و برکت را با خود

به آن مکان می آورد و من بسیار خرسندم از این که
این سایت تولیدی به نام ســردار شهید حاج قاسم
ســلیمانی نام گذاری شــد .مدیر کل بنیاد شهید و
امور ایثارگران اســتان خراســان رضوی نیز در این
مراسم شــهید ســلیمانی را فردی با تقوا دانست و
گفت:سپهبدسلیمانیتنهافرماندهایبودکهحتی
پس از پایان جنگ پوتین از پا در نیاورد و همیشه به
دنبال ایجــاد امنیــت و حفاظت از جان مــردم بود.
حجتاالسالمحسینمعصومیادامهداد:کارکنان
زحمت کش ایران خودروی خراســان نیــز امروز با
تولیدمحصوالتباکیفیتتردرجهترضایتمردم
ادامه دهنده راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
هستند.حجتاالسالممعصومینامگذاریسایت
تولیــدی ایــران خــودروی خراســان به نام ســردار
ســلیمانی را اتفاقی مبارک خواند و گفت :این نام
گذاری اثر روحی بسیار خوبی برای تمام کارکنان
این مجموعه دارد و من از مسئوالن ایران خودروی
خراسان بابت این حرکت زیبا تشکر می کنم .امام
جمعه شــهر ملک آباد و بخش احمدآباد نیز در این
مراسم گفت :اخالص و صداقت سردار سلیمانی او
را جاودانه کرد و همان طور که مقام معظم رهبری
درباره شــهید فرمودند ،ســردار از دیده شدن فرار
می کرد اما امروز تمام جهان او را می بینند .حجت
االســام فرمانبر ضمن تشــکر از مســئوالن ایران
خودروی خراســان بابت این نام گذاری افزود :این
نام گذاری باعث می شود تا همیشه فداکاری های
ســردار ،در دل ما و همه کارکنان ایــران خودروی
خراسان باقی بماند .در پایان مراسم نیز میثاق نامه
کارکنان شرکت ایران خودروی خراسان با شهید
سلیمانی امضا و از لوح یادبود مراسم رونمایی شد.

