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فرمانده قرارگاه عمار
تشریح کرد :

آیت ا ...علم الهدی
در خطبه دوم نماز جمعه مشهد:

ارز  ۴۲۰۰تومانی مواد مخدری
بر بدنه اقتصاد کشور

مسلمان سکوالر
بیغیرت دینی است

معاونوزیرصمتمطرحکرد:

احیای هزار واحد
تولیدی از ابتدایکار
دولت سیزدهم

صفحه11

فرمانده یگان حفاظت
اراضی سازمان ملی زمین و
مسکن استان خبر داد:
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دستوراتکاغذیستاد مقابله با کرونا
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد:

باوجوداینکهپیش ازایناعالمشده بود ازهمهمسافرانخارجیدرفرودگاهمشهدتست رپیدگرفته میشود
امامسئوالنمیگوینددرحالحاضرفقطازمسافرانیکهعالیمدارند،تستمیگیرند
صفحه12

شهدای سالمت به
34تن رسیدند
صفحه۲

بازپسگیری23هکتار
اراضی دولتی
در شهر مشهد

تکذیب ادعای
پرداخت اضافهکاری
12
خارج از ضوابط
در شهرداری مشهد
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صفحه۱

مدیرکل انتقال خون استان:

ویروسکرونا
از راه خون منتقل
نمیشود

رئیس اداره کمربند سبز جنوبی:

کاشت ۵۰۰اصله
نهال درهفته
هوایپاک

رئیــس اداره کمربنــد ســبز جنوبــی
شــهرداری مشــهد از کاشــت بیــش از
 ۵۰۰اصله انواع نهال مثمر و غیرمثمر
همزمان با فرا رسیدن هفته هوای پاک
در ورودی کمربند سبز جنوبی واقع در
انتهای بولوار الدن مشهد خبر داد ...
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تلفات  ۴۳هزار جوجه
براثر آنگارا

ملکــی /رئیــس شــبکه بهداشــت
خوشــاب گفــت :به علــت ابتــای یک
واحد مرغداری بــه بیماری آنــگارا در
شهرســتان خوشــاب  ۴۳هزار جوجه
 ۲۰روزه تلف شدند .محمود ترخاصی
در گفت وگو با خراســان رضوی با بیان
این کــه در کانــون آلــوده به آنــگارا در
شهرســتان خوشــاب  ۴۳هــزار جوجه
تلف شدند ،اظهار کرد :به دلیل اهمیت
زیــاد موضــوع و جلوگیــری از شــیوع
بیمــاری در ســریع ترین زمــان ممکن
مختومه سازی این آلودگی انجام شد
و جوجه های تلف شده دفن شدند .وی
گفت :ایــن بیماری در ابتــدا در منطقه
آنــگارا در نزدیکــی کراچی پاکســتان
دیده شــده بود و اســفند ســال  ۹۹در
خراســان رضوی شناسایی شــد و این
بیماری بیشتر در بین مرغهای گوشتی
استان است و جوجه های حدود  ۲۰تا
 ۳۰روزه را مبتال می کنــد .وی افزود:
آنگارا یــا التهاب حاد ویروســی کبد در
طیور ،یک بیماری ویروسی ویژه طیور
است و هیچ خطری برای انسان ندارد و
عامل این بیماری آدنوویروس گروه یک
است و چون تکثیر در دستگاه گوارش
طیور انجام میشــود ،انتقــال آن از راه
مدفــوع ،لباس ،کفــش و وســیله نقلیه
به نقــاط دیگر امکان پذیر اســت و تمام
کودهــای مرغــداری قرنطینه شــده و
در محــل خاصــی بــرای جلوگیــری از
شــیوع دفن خواهد شــد .رئیس شبکه
دام پزشــکی خوشــاب بــا هشــدار بــه
مرغداران و تاکید بر رعایت بهداشــت
محیط و نظافت شخصی و جلوگیری از
رفت وآمد کارگران بــه مرغداری های
آلوده و دیگر مرغداری ها ،افزود :هیچ
سهل انگاری بعد از مختومه سازی این
کانون ،از مرغداریها پذیرفته نیســت
و آموزش های الزم برای پیشــگیری از
بیماری در شهرســتان خوشــاب انجام
شــده اســت و امیدواریم ایــن بیماری
به پایان برســد .ترخاصی خاطرنشــان
کرد ۲۶ :واحد مرغداری در خوشاب با
ظرفیت جوجه ریزی  ۶۵۰هزار در هر
دوره ،فعال هستند و امسال  ۲میلیون و
 ۵۳۹قطعه جوجه پرورش یافته و برای
مصرف ،روانه کشتارگاه شده است.

گزارشیاز وضعیتپروژه
18ساله شهرستان

عکس :روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

کشف ۳دستگاه
ماینر از نیروگاه
سیکل ترکیبی
نیشابور!
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برگزاری یادواره شهدای نوجوان زیر  ۱۵سال کاشمر
مهدیان  /یادواره شهدای نوجوان زیر  ۱۵سال
کاشمر در شهر کاشمر برگزار شد .
راوی جانباز دفاع مقدس گفت :یادوارههای شهدا
تنها نباید به سخنرانی خالصه شود ،بلکه باید
گفتوگو محور باشد .علیرضا دلبریان در یادواره
شهدای نوجوان زیر  ۱۵سال کاشمر اظهار کرد:
جوانان در یادوارههای شهدا باید انتقاد و سؤال
کنند ،نه این که فقط شنونده باشند.
وی با ابراز تاسف از این که اکثر یادوارههای شهدا
کلیشهای شده و صرف ًا به برگزاری یک همایش
و گزارش و صحبت ختم میشود ،در صورتی که

باید گفتوگومحور باشد ،خاطرنشان کرد :باید
در یادوارههای شهدا اجازه داد تا جوانان پشت
تریبون بیایند و حرف خود را بزنند ،نه این که فقط
ما برایشان سخنرانی کنیم .دلبریان ادامه داد:
شبکههای بیگانه ناجوانمردانه اندیشهها و افکار
جوانان ما را هدف قرار دادهانــد ،چون هیچگاه
ابعاد عقالنی جنگ و جبهه را برای جوانان و نسل
امروز روایت نکردهایم ،دشمنان از این خأل به نفع
خود سوءاستفاده میکنند.
گفتنی اســت ،در پــایــان ایــن محفل معنوی از
خانوادههای شهدای زیر  ۱۵سال تجلیل شد.

کشف ۳دستگاه ماینر از نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور!
شجاعی مهر -سرهنگ حسینعلی زاده فرمانده
انتظامی نیشابور گفت :در پی کسب خبری
مبنی بر نگهداری  ۳دستگاه ماینر توسط فردی
در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور  ،کارآگاهان
دایره مبارزه با قاچاق کاالی پلیس آگاهی تعداد
سه دستگاه ماینر را که به صورت غیرمجاز توسط
فردی از این مجموعه استفاده میشد ،کشف و
ضبط کردند.
وی ادامه داد :متهم پس از تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
همچنین رمضانیپور ،مدیر این نیروگاه با صدور
اطالعیه ای ضمن تایید کشف ایــن ماینرها از
برخورد با خاطیان خبر داد .در متن این اطالعیه

آمده است« :وظیفه ما به عنوان شرکت بهرهبردار
در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور تولید برق
مطمئن و پایدار برای مصرف هموطنان عزیز است
و در انجام این وظیفه خطیر و حساس لحظهای
غفلت نخواهیم کرد .در این زمینه و بر مبنای خبر
درج شده در رسانه ها مبنی بر کشف و ضبط ماینر
در نیروگاه ،مورد عنوان شده یک تخلف فردی
بوده و هیچ گونه ارتباطی به شرکت بهر هبردار
و تیم مدیریتی نیروگاه نداشته و با هماهنگی
حــراســت شرکت تولید نــیــروی بــرق خــراســان،
تجهیزات مربوط ضبط و به همراه فرد خاطی
بــرای اعمال قانون تحویل مقامات ذی صالح
شده است».

باکمکخیرانانجامشد

توزیع  ۳۰دستگاه بخاری بین خانواده های کم برخوردار سرخس

محمودی /رئیس جمعیت هالل احمر ســرخس
از توزیع  ۳۰دستگاه بخاری بین خانواده های کم
برخوردار در این شهرستان خبر داد.
بـه گـزارش خراسـان رضـوی ،محمـد رضایـی
گفـت :بـا توجـه بـه فصـل زمسـتان و نیـاز بـه
همراهـی بـا خانـواده هـای کـم برخـوردار ،در
اقدامی هماهنگ با خیران ۳۰ ،دسـتگاه بخاری
گازی بـه ارزش  410میلیـون ریـال بیـن جامعـه
هـدف توزیـع شـد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

وی افزود :این کمک های خداپســندانه با همت
خیران  به ویژه در شــرایط فعلی که شیوع کرونا و
التهابات اقتصادی ،بســیاری را در شرایط سخت
قرار داده از ضرورت های امروز ماست.
رئیس هالل احمر سرخس تصریح کرد :همچنین
در تداوم این کمک ها بیش از  ۱۰۰بسته معیشتی
با هزینهای حدود  ۸۲۰میلیون ریال بین خانواده
های نیازمنــد درقالب طــرح مماشــات وهمدلی
توسط هالل احمر توزیع شد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

سامان دهی
زبالهگاه
تربتحیدریه؛
تغییر پیمانکار
و دیگرهیچ !
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