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کشف۳دستگاه ماینر از نیروگاه
سیکلترکیبینیشابور!
شــجاعی مهــر -ســرهنگ حســینعلی زاده فرمانده
انتظامــی نیشــابور گفــت :در پــی کســب خبری
مبنی بر نگهداری  ۳دســتگاه ماینر توســط فردی
در نیــروگاه ســیکل ترکیبی نیشــابور  ،کارآگاهان
دایره مبــارزه با قاچاق کاالی پلیــس آگاهی تعداد
سه دســتگاه ماینر را که به صورت غیرمجاز توسط
فردی از این مجموعه مورد استفاده قرار می گرفت
کشف و ضبط کردند.
وی ادامــه داد :متهم پــس از تشــکیل پرونده برای
ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفی
شــد.همچنین رمضانیپور مدیــر ایــن نیــروگاه با
صدور اطالعیه ای ضمن تایید کشــف این ماینرها
از برخورد با خاطیان خبر داد .در متن این اطالعیه
آمده است :وظیفه ما به عنوان شرکت بهره بردار در
نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور تولید برق مطمئن
و پایدار بــرای مصرف هموطنــان عزیز اســت و در
انجام این وظیفه خطیر و حساس لحظه ای غفلت
نخواهیم کرد.
در این زمینه و بر مبنای خبر درج شــده در رســانه
ها مبنی بر کشــف و ضبط ماینر در نیروگاه ،مورد
عنوان شــده یک تخلــف فردی بــوده و هیــچ گونه
ارتباطــی به شــرکت بهــره بــردار و تیــم مدیریتی
نیروگاه نداشــته و با هماهنگی حراســت شــرکت
تولید نیروی برق خراسان ،تجهیزات مربوط ضبط
و به همراه فــرد خاطی برای اعمــال قانون تحویل
مقامات ذی صالح شده است.

دستگیری ۷حفارغیرمجاز
درتربتحیدریه
فرمانــده یگان حفاظــت میراثفرهنگی اســتان
گفت :با تــاش نیروهای یــگان حفاظــت میراث
فرهنگــی و نیــروی انتظامــی شهرســتان تربــت
حیدریــه هفت حفــار غیرمجــاز میــراث فرهنگی
ناکام ماندند و دستگیر شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی میــرا ث فرهنگــی
استان،ســرهنگ مدیر اظهار کــرد :برابر گزارش
دریافتی از انجمنهای میراثفرهنگی و مساعدت
نهادهــای انتظامــی و امنیتی شهرســتان ،هفت
حفار ســابقهدار حوزه میــراث فرهنگــی در حین
حفاری دستگیر شــدند.وی با بیان اینکه یکی از
حفاران غیرمجاز تبعه افغانســتان بود ،ادامه داد:
این حفاران پس از دســتگیری به همراه کلیه ابزار
و ادوات حفاری بــرای طیکــردن مراحل قانونی
تحویل مقامات قضایی شدند.
وی افــزود :همــکاری بســیار شایســته نیروهای
امنیتــی انتظامــی ،قضایــی و نیروهــای بســیج
شهرســتان ،با فعــال شــدن انجمنهــای میراث
فرهنگی توجه بسیار ارزشــمندی به حفظ میراث
فرهنگــی را در پی داشــته کــه موجب شــده تمام
دستگاههای دولتی ،غیردولتی و عموم شهروندان
خود را بــرای صیانــت و برخــورد بــا تخریبگران
ث فرهنگی شریک و دخیل بدانند.
میرا 
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امام جمعه رضویه در خطبه های نماز جمعه :

راهبرد انقالب اسالمی اتحاد تمام قومیت ها و جناح ها در برابر دشمن است
خــان چوپانــی -حجتاالســام امجــدی زاده
امام جمعه رضویــه در خطبه های نماز جمعه
گفت :دشــمن تالش میکند قدرت اجتماع
و م ّلت جمهوری اسالمی ایران را تجزیه کند،
اما راهبرد انقالب اسالمی این است که تمام
قومیتها ،تمــام احزاب ،جناحهــا  ،فرقهها و
نحله های اعتقادی در برابر دشــمن مشترک
با هم متحد باشــند.امام جمعه رضویه گفت :
درباره شرایط کنونی کشور که ضرورت دارد
مردم عزیز ما و جامعه اســامی ما به این نکته
توجه کنند شــرایط بیــن المللــی ارتباطات و
مأموریتهای دولت امروز جمهوری اسالمی
ایران است دولت آیت ا ...رئیسی پیگیر مسئله
مذاکرات است اما این مذاکرات آن مذاکرات
نیســت.وی افزود  :در شــرایط کنونی کشور
شاهد هستیم دولت یک طرح و برنامه خوبی
بــرای زندگی مــردم و معیشــت مــردم ریخته
است یک زمانی هم سپری شــده است تا یک
جاهایی هم این مصوبات و این برنامهریزیها
پیش آمــده امــا نکته مهــم در اجرایــی کردن
سیاستهای درست و مفید و موثر دولت این
اســت که بدنه کشــور همراهی بکننــد مردم
عزیز ما کمــک بکند مســئوالن امــر معتقد به
دولت باشند ،عمل گرا باشــند ،آن چیزی که
مــا امــروز در بدنه دولــت یک جاهایــی داریم
نگاه مــی کنیم و مــی بینیم این اســت که یک
عده در پوشش دلســوزی و همراهی با دولت
دایه مهربان تر از مادر شــدهاند یعنی دارند به
عدهای میگویند اگر شدید مدیرعامل فالن
جا این طرح را اجرا می کنیم اگر نشــد انجام
نمی دهیم! این ها اشتباه است.
شــمس آبادی/حجت االســام  بوژمهرانی امام
جمعه جوین گفت  :امروز دشمن برای از بین
بردن غیرت دینــی با تمام قوا بــه صحنه آمده
اســت و در صفحه مجازی این غیــرت دینی و
آموزه های دینی در نوک حمله آن هاست .وی
با اشــاره بــا ســالگرد رحلــت آیــت ا ...علوی

ســبزواری بیان کرد :باید سیره و زندگی این
عالم بزرگ دینی در بین جوانان ترویج شود.
مرادی/حجتاالســام مظاهــری امــام جمعه
نصرآباد گفت  :تاریخ ثابت کرده هر دیکتاتوری
به آمریکا اعتماد کرد ضربه اش را خورده آخرین
نمونهاش اشــرف غنی در افغانســتان است که
گفت آمریکایی ها مرا قربانی کردند ،مسئوالن
و مدیــران دولتی بــا غیــرت دینــی و انقالبی با
کار شــبانه روزی و جهادی هم حالل مشکالت
مردم و کشــور هســتند و هــم امید را بــه جامعه
تزریق کنند.
باقــری  /حجت االســام تاجی خطیــب جمعه
چناران با اشــاره به حمایت تمام قــد آمریکا از
رژیم ســفاک پهلوی گفت :در واقع محمدرضا
پهلــوی بعــد از روی کار آمــدن کارتر در ســال
 ،1977درصدد جلب رضایت او برآمد ،شــاه
در همان دیدار نخست با رئیس جمهور جدید
آمریکا ســر تســلیم فــرود آورد و متعهد شــد از
افزایش قیمت نفت جلوگیری کند.
علــی نوری/حجت االســام امینی امــام جمعه
بردسکن گفت:در توسعه و پیشرفت بردسکن
نباید تک بعدی و ســلیقه ای عمل کــرد و تمام
نگاه ها فقط به یک جریان سیاسی باشد .وی
یکی از دالیل عقب ماندگی بردسکن را دخالت
جریان های سیاســی در حوزه مدیریتی اعالم

کرد و گفت :همان طور کــه رویکرد دولت آیت
ا ...رئیسی بر مردمی بودن و خدمت صادقانه
و بی منت اســت در بردســکن نیز باید نماینده
عالی دولت به دور از هر گونه مســائل سیاسی
و حزبی در حل مشکالت منطقه گام بردارد.
حقدادی/حجت االســام معتمدی فرخطیب
جمعــه تربت جــام با اشــاره بــه ســالروز فرار
شــاه از میهن اســامی در ۲۶دی ســال ۵۷
تصریح کرد :حکام دنیــا و امت های جهان از
فرار پهلوی (شــاه ایران) از کشــور باید درس
بگیرند.وی بــا گرامی داشــت یــاد و خاطره
شــهدای فدائیان اســام خاطر نشــان کرد:
شهید نواب صفوی و شهدای فدائیان اسالم
فریاد نســل آن زمــان علیــه حــکام بودند که
مظلومانه به شهادت رسیدند.
حسین نوری /حجت االسالم ناهیدی امام جمعه
خلیل آباد با اشاره به این که غیرت دینی نشئت
گرفته از ایمان انســان اســت ،گفــت  :تعصب
غیرت دینی و انقالبی در آن فرد بیشتر نسبت
به دیگران خواهد بود و غیرت بخشی از ایمان
است .وی با اشاره به این که دشمن قصد دارد
غیرت دینــی و انقالبی را یدک بکشــد ،افزود:
مردم ایران دارای پیشینه هستند زیرا مساجد
و حضــور روحانیــون از قدیم در مســاجد مورد
توجه بوده اســت و مــردم مــا پایبنــد انقالب و

مساجد هستند.
بهره مند /حجت االسالم محمد ساجدیان امام
جمعه صالح آباد با اشــاره به ســالروز فرار شــاه
خائــن از کشــور خاطــر نشــان کــرد :در اواخر
حکومت شــاه ،برای تمامی تصمیمهای بزرگ
و کوچک از آمریکاییها اجازه گرفته می شــد و
آمریکاییها نسبت به وقایع داخل کشور ایران
دچار اشتباه محاسباتی شده بودند.
مرشــدلو  /حجت االســام برزو امام جمعه شهر
خــرو در خطبه های ایــن هفته به جــو منفی در
فضاهای معانــد داخل و خارج از کشــور درباره
مذاکره اشاره کرد و گفت :رســانه ها جو منفی
خود را حــول  ۵محــور این کــه ایران به شــدت
نیازمنــد مذاکره اســت و محور جنگ هراســی
و القــای غلــط مطالبــات حداکثــری ایــران در
مذاکره و این که ایران دنبال وقت کشــی است
و همچنین رابطه ایران با چین و روسیه و امتیاز
دهیایرانبهاینکشورهارادنبالمیکننداین
ها همه نشان از این دارد که دشمنان تاب دیدن
پیشرفت های ایران را ندارند .
نجــم الشــریعه /حجــت االســام ســجادی
زاده امــام جمعــه دررود گفــت :مــا وظیفــه
پدرانــه و دلســوزانه خــود را انجــام دادیــم
و چندیــن بــار بــه اعضــای شــورای شــهر
تذکــر دادیــم از آن هــا میخواهیــم جلســه
عمومــی بــا شــهروندان تشــکیل دهنــد و
دغدغــه و ســواالت آنان را پاســخگو باشــند.
نجم الشریعه/حجت االسالم بابایی امام جمعه
قدمــگاه رضــوی گفــت :در دیــدار  ۱۹دی
مقام معظــم رهبــری فرمودنــد :انقــاب ما
یک انقالب دینی اســت نه انقالب ســکوالر،
انقالبی کــه در راس آن امــام و مراجع و علما
بودند و امروز دشمن با اسالم سیاسی مشکل
دارد ،بــا انقالب ســکوالر کــه مشــکل ندارد
پایبندی به اصــول انقالب موجب پیشــرفت
می شود و حقیقت و هویت مردم ایران در زیر
تابوت شهید سلیمانی مشخص شد.
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رئیسشبکهبهداشتخوشابخبرداد:

تلفات ۴۳هزار جوجه براثر آنگارا

ملکی-رئیس شبکه بهداشت خوشاب گفت :به علت
ابتــای یک واحــد مرغــداری به بیمــاری آنــگارا در
شهرســتان خوشــاب  ۴۳هزار جوجه  ۲۰روزه تلف
شــدند.محمود ترخاصــی در گفــت وگو با خراســان
رضوی با بیــان این کــه در کانــون آلوده به آنــگارا در
شهرستانخوشاب ۴۳هزارجوجهتلفشدند،گفت:
به دلیــل اهمیت زیاد موضــوع و جلوگیری از شــیوع
بیماری در ســریع ترین زمان ممکن مختومه سازی
این آلودگی انجام شــد و جوجه های تلف شــده دفن
شدند.وی گفت :این بیماری در ابتدا در منطقه آنگارا
در نزدیکی کراچی پاکســتان دیده شده بود و اسفند
سال ۹۹در استان شناسایی شد و این بیماری بیشتر
در بین مرغهای گوشتی اســتان است و جوجه های
حــدود  ۲۰تــا  ۳۰روزه را مبتال می کنــد.وی افزود:
آنــگارا یا التهــاب حاد ویروســی کبــد در طیــور ،یک
بیماری ویروسی ویژه طیور است و هیچ خطری برای
انسان ندارد و عامل این بیماری آدنوویروس گروه یک
اســت و چون تکثیر در دســتگاه گوارش طیــور انجام
میشود،انتقالآنازراهمدفوع،لباس،کفشووسیله
نقلیه به نقاط دیگر امکان پذیر است برای همین تمام
کودهای مرغداری قرنطینه شــده و در محل خاصی
بــرای جلوگیــری از شــیوع دفــن خواهد شــد.وی با
هشدار به مرغداران و تاکید بر رعایت بهداشت محیط
و نظافت شــخصی و جلوگیری از رفت وآمد کارگران
به مرغداری هــای آلوده و دیگر مرغــداری ها ،افزود:
هیچ سهل انگاری بعد از مختومه سازی این کانون ،از
مرغداریها پذیرفته نیست و آموزش های الزم برای
پیشگیریازبیماریدرشهرستانخوشابانجامشده
است و امیدواریم این بیماری به پایان برسد.

مدیر امور منابع آب تربت جام ،تایباد،
باخرز و صالح آباد خبر داد:

انسداد 101حلقه چاه غیرمجاز در
تربت جام از ابتدای امسال
حقدادی -مدیر امور منابع آب تربتجام  ،تایباد ،باخرز
و صالح آباد گفت :از ابتدای امســال با هدف اجرای
ســند ســازگاری با کم آبی 101حلقه چاه غیرمجاز
نیمه عمیق در محدوده دشــتهای تحــت مدیریت
این امــور پــر و مســدود شــده اســت.اختری افزود:
تالشمامــوران گشــت و بازرســی این امــور موجب
صرفهجویی  856هزار و 160مترمکعب از آب های
زیرزمینی،حاصلعملیاتانسدادوپلمب101حلقه
چاه غیرمجاز در مناطق تحت پوشش بوده است.

