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بلیت تک سفره اتوبوس
نیازمند ۲۵۰میلیارد اعتبار

مدیــر عامــل ســازمان اتوبوســرانی
شــهرداری مشــهد گفت :اســتفاده از
بلیت تکســفره نیاز به زیرساخت دارد
امکان چــاپ بلیت کیوآرکــد به راحتی
فراهــم میشــود ،اما بــه ایــن دلیل که
اتوبوسهای مــا باید به دســتگاههایی
مجهز شــود که کیوآرکد را قرائت کند،
نیاز به زیرساخت دارد که زمان میبرد،
این کار حداقــل  ۲۵۰میلیــارد تومان
اعتبار نیاز دارد .نیشابوری در گفتوگو
با «خراســان آنالیــن» افــزود :دریافت
وجــه نقد در خــط یک بیآرتــی ممنوع
است .تمام ایستگاهها به دستگاههای
پــوز بانکی مجهز شــدند و همــه گیت و
عامل انســانی دارنــد که دســتگاه پوز
تحویــل آنها شــده اســت .وی تصریح
کرد :مردم در این خط باید از منکارت
یا کارت بانکی اســتفاده کنند ،اگر هر
ایســتگاهی پوز بانکی نداشــت یا قطع
بود ،زائران و شهروندان میتوانند وجه
نقد پرداخت کنند.

فوتپسر۱۵سالهدراستخر
کشاورزیزرمهرمهوالت
شعبانی /پسر15ساله ای در روستای
زرمهر مه والت در اســتخر کشــاورزی
غــرق شــد و جــان باخت .بــه گــزارش
خراســان رضوی ،مدیــر روابط عمومی
اورژانــس پیــش بیمارســتانی ۱۱۵
دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه
گفت :بنــا بر گــزارش مرکــز ارتباطات
و فرماندهــی عملیــات اورژانس ۱۱۵
مبنی بر غرق شدگی پســری 15ساله
در استخر کشــاورزی ،بالفاصله پایگاه
اورژانس جاده ای شهرشادمهر به محل
حادثه اعزام شــد.وی افزود :باتوجه به
دسترســی مردم بــه غریق یک ســاعت
پس از لحظه غرق شــدن ،کارشناسان
پس از انجام اقدامات احیای پیشرفته،
وی را تحویــل درمانــگاه شــادمهر
دادند اما متاســفانه غریــق فاقد عالیم
حیاتی و در دم فوت کــرده بود.نوروزی
افــزود :از مردم عزیز خواهشــمندیم از
شــنا و حرکت در حاشــیه اســتخرهای
کشاورزی و سدها جدا پرهیز کنند.
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فرمانداررشتخوار:

تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد
تنها دانشگاه رشتخوار جمع شود

خاکشور  /فرماندار شهرستان رشتخوار گفت:
تحت هیچ شــرایطی اجازه نخواهیــم داد تنها
دانشگاه رشتخوار جمع شود .حسین باهوش
در دیدار با رئیس دانشــگاه پیام نور رشــتخوار
علت پذیرش نشدن دانشجو در سال گذشته و
قرارگرفتنتنهادانشگاهشهرستاندرفهرست
دانشــگاه های تجمیعــی و نیز پیگیری رشــته
های مورد نیاز واحد دانشگاهی را بررسی کرد
و مقرر شــد پیگیری و مکاتبه هــای الزم در این
خصوص در اسرع وقت انجام شود.
وی در ایــن جلســه بــا تشــکر از پیگیــری های
مسئوالن دانشگاه پیام نور اســتان و رشتخوار
کهبرکمکبهدانشگاهرشتخوارتاکیدداشتند،

گفت :تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد
تنها دانشگاه رشــتخوار جمع آوری شود و باید
با توجه به نیاز شهرســتان رشته های متناسب
با بازار کار و نیز رشــته های مرتبــط با فوالد در
شهرســتان برای احیای دوباره آن در دفترچه
انتخاب رشته امسال گنجانده شود.
باهــوش افــزود :امیــدوارم بــا کمــک نماینده
مجلس ،جنــاب دکتر احمدپور در کمیســیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی این
امر مهم محقق شود و رشــد و شکوفایی بیشتر
شهرســتان در عرصه هــای دانشــگاهی را که
الزمه پیشرفت و پویایی یک شهرستان در کنار
دیگر مولفه هاست ،شاهد باشیم.

معدوم سازی مرغداری مبتال به نیوکاسل در سبزوار
کالته/رئیس شبکه دام پزشکی سبزوار گفت:
یک واحد مرغداری مبتال به بیماری نیوکاسل
عصبی در این شهرستان معدوم شد .به گزارش
خراســان رضــوی ،دکتــر براتعلــی زیدآبادی
افــزود :یــک واحــد مــرغ گوشــتی  100هزار
قطعه ای در ســبزوار به دلیل تلفات باالی40
درصد به علــت ابتال بــه بیماری نیوکاســل در
 12روزگی بعد از مثبت شدن نتیجه آزمایش،
با رعایت شرایط بهداشتی قرنطینه ای معدوم
شد .وی ادامه داد :با توجه به این که نیوکاسل
یــک بیمــاری عفونی ویروســی و بســیار واگیر
در بیــن پرندگان اســت و تلفات بســیار زیادی

را در پرنــدگان ایجــاد می کند ،معدوم ســازی
کانــون مذکــور بــرای کنتــرل و جلوگیــری از
ســرایت بیماری بــه مرغــداری های مجــاور و
منطقه در دستور کار این شبکه قرار گرفت .وی
افزود :بهتریــن و مطمئن ترین راه پیشــگیری
از بیماری نیوکاســل ،قرنطینه و رعایت امنیت
زیستی است و مرغداران ضمن رعایت مسائل
بهداشــتی –قرنطینه ای در مرغــداری باید در
زمان مقرر مرغداری خــود را علیه این بیماری
واکســینه کننــد ودر صــورت تلفــات ناگهانی
و نامتعــارف مراتب را بــه اطالع مســئول فنی
بهداشتی خود و شبکه دام پزشکی برسانند.

تشییع و خاکسپاری پیکر فرمانده یگان منابع طبیعی چناران
پیکر فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی
چناران در قطعه شهدای بهشت رضای مشهد
به خاک سپرده شد.به گزارش ایرنا ،پیکر «جواد
غالمی طبســی» فرمانده یگان حفاظت اداره
منابع طبیعی چناران که پنج شنبه گذشته در
حین اجرای حکم قلــع و قمع و بــه منظور رفع
تصرف از اراضی ملی این شهرســتان به ضرب
گلوله جان باخت پس از ادای احترام در محل
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
رضوی تشییع شد.
پیکر مرحوم غالمی پس از تشــییع و اقامه نماز
میت در حرم مطهر رضوی برای خاک سپاری
به بهشــت رضا(ع) منتقل شــد«.جواد غالمی

طبســی» فرمانده یــگان حفاظــت اداره منابع
طبیعی شهرســتان چنــاران ظهــر روز دوم تیر
برای اجرای احکام قضایی قلع و قمع به منطقه
«منیژان» شهرستان چناران اعزام شد اما فرد
متصرف اراضــی ملی در محل اجــرای حکم با
ایجاد درگیری مســلحانه به وی شــلیک کرد و
موجب جان باختن مرحوم غالمی شد.
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