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فوت پسر۱۵ساله
دراستخر کشاورزی زرمهر مه والت
شعبانی/پسر15سالهایدرروستایزرمهر مهوالت
دراستخرکشاورزیغرقشدوجانباخت .بهگزارش
خراســان رضوی ،مدیر روابط عمومی اورژانس پیش
بیمارستانی۱۱۵دانشگاهعلومپزشکیتربتحیدریه
گفت :پــس از گزارش مرکــز ارتباطــات و فرماندهی
عملیات اورژانس ۱۱۵مبنی بر غرق شــدگی پسری
15ســاله در اســتخر کشــاورزی ،بالفاصلــه پایــگاه
اورژانس جاده ای شهرشــادمهر به محل حادثه اعزام
شد.وی افزود :باتوجه به دسترسی مردم به غریق یک
ســاعت پس از لحظه غرق شــدن ،کارشناسان پس از
انجاماقداماتاحیایپیشرفته،ویراتحویلدرمانگاه
شادمهر دادند اما متاسفانه غریق فاقد عالیم حیاتی
و در دم فوت کــرده بود.نوروزی افــزود :از مردم عزیز
خواهشمندیم از شنا و حرکت در حاشیه استخرهای
کشاورزیوسدهاجداپرهیزکنند.

معدوم سازی مرغداری مبتال
به نیوکاسل در سبزوار
کالته/رئیــس شــبکه دام پزشــکی ســبزوار گفت:
یک واحــد مرغــداری مبتال بــه بیماری نیوکاســل
عصبی در این شهرســتان معدوم شــد .بــه گزارش
خراســان رضوی ،دکتر براتعلی زیدآبــادی افزود:
یک واحــد مرغ گوشــتی  100هــزار قطعــه ای در
ســبزوار به دلیل تلفات بــاالی 40درصــد به علت
ابتال به بیماری نیوکاسل در 12روزگی بعد از مثبت
شــدن نتیجه آزمایش ،با رعایت شــرایط بهداشتی
قرنطینه ای معدوم شــد .وی ادامــه داد :با توجه به
این که نیوکاســل یک بیمــاری عفونی ویروســی و
بســیار واگیر در بین پرندگان اســت و تلفات بسیار
زیادی را در پرندگان ایجاد می کند ،معدوم سازی
کانون مذکور بــرای کنترل و جلوگیری از ســرایت
بیماری به مرغداری های مجاور و منطقه در دستور
کار این شــبکه قــرار گرفــت .وی افــزود :بهترین و
مطمئن ترین راه پیشــگیری از بیماری نیوکاســل،
قرنطینه و رعایت امنیت زیســتی است و مرغداران
ضمن رعایت مســائل بهداشــتی –قرنطینه ای در
مرغــداری بایــد در زمــان مقــرر مرغداری خــود را
علیه این بیماری واکسینه کنند ودر صورت تلفات
ناگهانی و نامتعارف مراتب را به اطالع مسئول فنی
بهداشتی خود و شبکه دام پزشکی برسانند.

تخریب 19ساختوسازغیرمجاز
در اراضی کشاورزی روستای
قنبرآباد
صفری/مدیــر جهــاد کشــاورزی گناباد گفــت :با
دســتور قضایی و بــر اســاس قانون و بــا هماهنگی
شــورای حفظ حقــوق بیــت المــال ،بــا حضور
نماینــده دادســتان عمومــی و انقــاب ،نیروی
انتظامــی و شــهرداری 19 ،ســاخت و ســاز
غیرمجــاز تخریــب و مســاحت  6.1هکتــار از
اراضی کشاورزی روستای قنبر آباد آزادسازی
شد.رمضانعلی قاسمی با بیان این که بر اساس
قانــون حفظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغی،
هرگونــه تغییــر کاربــری غیرمجــاز در اراضــی
کشاورزی جرم محسوب میشود ،از شهروندان
خواســت قبل از انجام هرگونه اقدام در اراضی
زراعی و باغی اعــم از خرید و فــروش ،تفکیک،
دیوار و فنسکشــی ،احــداث بنا و بــه طور کلی
هرگونــه تغییــر کاربــری ،بــه مدیریــت و مراکز
جهــاد کشــاورزی شهرســتان مراجعــه کننــد.
رئیس اداره امور اراضی گناباد نیز گفت :به تمام
افرادیکهقصدساختوسازغیرمجازدرمنطقه
مذکور را دارند ،اعالم میکنیم جهاد کشاورزی
و قــوه قضاییه بــا جدیــت با ایــن افــراد برخورد
خواهد کرد و قلع و قمع بناهــای غیر مجاز را در
دستور کار خود قرار داده است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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مدیرعاملفوالدخراسانخبرداد:

تعطیلی ۵ماههفوالدخراساندرسالگذشتهبهعلتقطعیگازوبرق
شجاعیمهر/مدیرعاملمجتمعفوالدخراسان
گفت :طــی دو هفتــه گذشــته به دلیــل قطعی
برق ،همه خطوط تولید فوالد خراســان شامل
گندلهســازی ،دو واحد فوالدســازی و دو واحد
احیا متوقف شــد و پس از آن نیز بــا محدودیت،
فقط چهار واحد راهاندازی شــده و این درحالی
استکهبهعلتقطعیبرقوگازدرسالگذشته
اینمجتمع پنج ماه تعطیل بوده است.کســری
غفوری در نشســت مشــترک با اعضای هیئت
مدیره صندوق بیمه عشــایر و روستاییان کشور
و خبرنگاران گفت :فوالدســازی خراسان تنها
فوالد در کشــور اســت که بــه دلیل کمبــود گاز
فعالیتشکامالمتوقفمیشودزیراسایرمجتمع
های فوالد کشــور گاز مــورد نیازشــان را از خط
نمیکننداماگازمورد
سراسریگازکشورتامی 
نیازفوالدخراسانازخطخانگیرانتانکاتامین
میشود و پارسال این مجتمع پنج ماه از سال به
دلیل قطع بــرق و گاز دچار توقــف تولید بود ،به
همینعلتپیشنهادتوسعهزیرساختهایمورد
نیاز مانند احداث نیروگاه برق و احداث مخازن
ذخیره گاز از طرف فوالد خراسان ارائه شده و با
نگاهی که بر صندوق بیمه عشــایر حاکم است،
ایفــای مســئولیتهای اجتماعی بــرای فوالد
خراساندردستورکارقراردارد.

•زنجیرهتامینوتولیدفوالددراستان
تکمیلمیشود

مدیــر عامــل مجتمع فــوالد خراســان گفت:
تامین مــواد اولیه ،بزرگ تریــن چالش فوالد
خراسان اســت و هم اکنون کنســانتره مورد
نیــاز ایــن مجموعــه از منابــع مختلــف مانند
«چادرملــو ،گلگهــر ،کرمــان ،همــدان و
کردســتان» تامین میشــود.وی ادامه داد:
طرح کنسانتره ســنگان یکی از اولویتهای
فوالد خراسان اســت که به دلیل تحریمهای
ظالمانه متوقف شــده بود اما با پیگیری های
انجام شــده ،از نیمــه دوم ســال  ۱۴۰۲این

کنسانترهســازی بــا ظرفیــت 2.5میلیــون
تــن وارد مــدار شــده و بــرای نخســتین بــار
یکپارچهسازی کل زنجیره فوالد خراسان در
داخل استان محقق میشود.
•امسالیکمیلیوننفربهبیمهشدگان
روستاییوعشایرکشوراضافهمیشود

نایــب رئیــس هیئــت مدیــره صنــدوق بیمــه
اجتماعی کشاورزان ،روســتاییان و عشایر نیز
در ایــن بازدیــد گفت :هــم اینک بیــش از یک
میلیــون و ۶۵۰نفــر بیمه شــده فعــال داریم و
 ۱۶۰هزار نفر مســتمری بگیر تحت پوشــش

صندوق بیمه عشــایر هســتند و هدفگذاری
امسال،اضافهکردنیکمیلیوننفربیمهشده
جدید به این صنــدوق است.حســن قهرمانی
مطلقافزود:باافزایشسرمایهگذاریدرفوالد
خراسان،زمینهافزایشاشتغالفراهممیشود
و در این چارچوب ۱۷۳نفر از نیروهای بومی و
متخصص در رشــته های مختلف مورد نیاز در
ن مجموعه به کار گرفته میشوند.وی خاطر
ای 
نشــان کرد :فوالد خراســان با همه مشکالتی
که طی چند سال گذشته به خاطر شیوع کرونا
و قطعی بــرق و گاز بــا آن مواجه بوده اســت ،به
دلیلداشتنبرنامهراهبردیمنسجمهمیشه
توانســته بیش از بودجهاش ،سودآوری داشته
باشــد.قهرمانی تاکید کرد :مجموعه صندوق
عشایر برای افزایش سرمایهگذاری در منطقه
و تکمیــل زنجیره تولیــد طی ســالهای اخیر
کمترینسودرادریافتکردهاستوازمسئوالن
یبرقوگازدرفوالد
انتظارداریم،مشکالتقطع 
خراســان را برای جلوگیری از توقــف تولید در
اینمجتمعبهحداقلبرسانند.مجموعهفوالد
خراســان به دلیل تولید و بهرهوری در ســطح
بســیار خوبــی قــرار دارد و تعطیلــی حتی یک
ساعت این کارخانه موجب ضرر برای منطقه و
کلکشوراست.

اعالمبرنامههایگرامیداشتشهدایهفتمتیردرمشهد
حالجیان /رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی
خراســان رضوی از مراســم بزرگداشت شــهدای هفتم تیر
در رواق امام خمینــی حرم مطهــر در روز سهشــنبه  7تیر با
ســخنرانی حجتاالســام منتظــری دادســتان کل کشــور
خبر داد.
به گزارش خراســان رضــوی ،حجتاالســام ســلطانی در
نشست خبری روز گذشته با اصحاب رسانه ،گفت :در بیش
از  43ســال از پیــروزی انقــاب اســامی ایران ،اســتکبار
جهانی به ســرکردگی شــیطان بــزرگ آمریــکای جنایتکار
همیشــه در حــال اجرای نقشــههای شــوم بــرای براندازی
این انقالب بوده که نتیجه آن هشــت ســال جنــگ تحمیلی
و ویرانــی ،تــرور بیــش از  17هــزار نفــر از شــخصیتها و
ســرمایههای کارآمد انقــاب  ،فاجعــه هفتم تیر و شــهادت

مظلومانــه آیــت ا ...دکتــر بهشــتی(ره) و  72تــن از یــاران
صدیق امام(ره) و انقالب بوده است.
وی بیان کرد :مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در رواق
امام خمینی حــرم مطهــر روز سهشــنبه  7تیر با ســخنرانی
حجتاالسالم منتظری دادستان کل کشور برگزار خواهد
شد.
حجتاالسالم ســلطانی گفت :همایشــی با عنوان «دیالمه
نیــاز امــروز» روز سهشــنبه هفتــم تیــر در مجتمع شــهدای
سالمت از طرف دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد برپا خواهد
شد.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان اظهار
کــرد :مراســم و همایشهــای متعــدد دیگــری در ســایر
شهرستا نهای استان برگزار خواهد شد.

اخبار
جامعه

امروز؛ مراسم خاک سپاری پیکر
استاد مهدوی دامغانی
در حرم رضوی
مراسم تشــییع و خاک ســپاری پیکر استاد احمد
مهدوی دامغانی عصر امروز در حرم مطهر رضوی
برگزار می شــود .بنا بــر اعــام اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی استان ،این مراســم ساعت 17
امروز در بســت شــهید نــواب صفوی حــرم مطهر
رضوی برگزار خواهد شد.
حسین زاده ،مدیر کل ارشاد استان در پیامی در این
زمینه گفت « :مشــهد مقــدس پذیرای پیکــر یکی از
فرزندانبرومندودانشمندخوددرجوارمرقدنورانی
امام مهربانی ها  ،حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
خواهدبود.
استاد احمد مهدوی دامغانی  ،پس از سال ها دوری
از وطن  ،مهمــان ســرزمین مقدس و پــر افتخاری
خواهد بود که در طول ســال های دراز  ،لحظه ای
از یاد و نام پر افتخارش فارغ نشــد و ســر بر آســتان
پر مهر امام و مقتدایی خواهد گذاشــت که روزی را
بدون عرض درود و ارادت به ســوی آن حرم شریف
آغاز ننمود.
شخصیتارجمندوخردمندیکهبهگواهیآثارگران
قدر و شهادت بسیاری از بزرگان  ،عشق بی منتها به
فرهنــگ و ادب و مرام و منش ایــران و ایرانی و ارادت
خالصانه به دین و مذهب و خاندان پاک پیامبر (ص)
رابهصورتتواماندردلداشت.
ادیــب و پژوهشــگر برجســته و نامــداری کــه بــا
تحصیــل در باالترین ســطوح حوزه و دانشــگاه و
تدریــس در بزرگ تریــن مراکز و محافــل علمی و
دانشــگاهی داخل و خارج از کشور و نیز احاطه و
تسلط بر زبان و ادب فارسی و عربی و انگلیسی ،
جامع علوم و معارف دینی و ادبی و پیوند دهنده
این دو حوزه علمی و معرفتی بود».

منتظرهوایباالی 40درجهباشید
طبق پیــش بینی هــای هواشناســی دمــای هوای
مشهد طی روزهای آینده به باالی  40درجه خواهد
رســید و روزهای به شــدت گرمی پیش روســت .با
توجه به بررســی نقشــهها و الگوهای هواشناســی
ماندگاری هــوای گرم تا آخر هفته در اســتان ادامه
خواهد داشت و بر همین اساس دمای شهر مشهد
طبق پیش بینی ها در روزهای دوشــنبه ،سه شنبه
و چهارشــنبه به  40و باالی  40درجه سانتی گراد
خواهد رسید.
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تقدیرازاقداماتایرانخودرویخراساندرحمایتازخانوادهزندانیان
دادســتان شهرســتان نیشــابور بــه همــراه
رئیس دادگســتری و اعضــای هیئت مدیره
انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان از
مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان
بابت حمایــت از خانواده زندانیــان نیازمند
تقدیر کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایران
خــودروی خراســان ،همزمان بــا اولین روز
هفته قــوه قضاییــه ،دادســتان شهرســتان
نیشابور به همراه رئیس دادگستری ،مدیرعامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از
زندانیان این شهرستان ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت ایران خودروی خراسان از مدیرعامل
این شرکت بابت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند تقدیر کردند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نیشابور با اشاره به تالش های شرکت ایران خودروی خراسان
درراستایتوجهبهآسیبهایاجتماعیونگاهویژهمدیرعاملاینشرکتبهمقولهحمایتازخانواده
گفت :طی جلســه ای که هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان نیشابور با مدیرعامل
شــرکت برگزار کردند و بازدیدی که از زندان نیشــابور به عمل آوردند همکاری های اثربخشــی در
جهت حمایت از خانواده زندانیان نیازمند این شهرستان به وجود آمد.
سید محمد حسینی افزود :در راستای این همکاری و با تالش انجمن ،کارگاه تولیدی کیف دوزی
و خیاطی در انجمن ایجاد شد که اولین سفارش ،تولید کیف برای استفاده کارکنان شرکت تحویل
داده شــده اســت و باتوجه به رضایت از کیفیت محصول دومین ســفارش نیز به زودی تحویل داده
خواهد شد.رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور خاطر نشان کرد  :از
مدیرعاملشرکتایرانخودرویخراسانبابتاشتغالزاییوکمکبهتجهیزکارگاهانجمنحمایت
از زندانیان نیشابور تشکر می کنم.
مدیرعامل شــرکت ایران خــودروی خراســان ضمن تبریــک هفته قــوه قضاییه گفت :در راســتای
مسئولیت های اجتماعی با توجه به ایجاد زیر ساخت مناسب توسط دادگستری شهرستان نیشابور
به حمایت از خانواده زندانیان نیازمند این شهرستان پرداختیم.
بیژن زاهدی فرد افزود :این همکاری از حدود دو ماه پیش آغاز شده است و در تالش هستیم با ترسیم
راهبرد مناسب به تداوم و توسعه این همکاری بپردازیم.
وی خاطر نشان کرد :این همکاری با هدف حمایت از خانواده های زندانیان اتفاق افتاده اما امیدوارم
در آینده با گسترش بیشتر تولید ،باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه باشیم.

