شهادت امام صادق(ع) را تسلیت میگوییم

4

2

گپوگفتیباتنهاملیپوشمشهدیتنیسروی
میزکهبرایبازیهایجهانیآمادهمیشود

نماینده مردم مشهد در مجلس
مطرح کرد:

تاخیر در اجرای قانون
حمایت از فرزندآوری
آیتا...علمالهدیمطرحکرد:

اشتری :سهمیه المپیک
تنها آرزوی من است

Thu . 26 . May .2022. No.4976

پنج شنبه  5خرداد  24 /1401شوال 1443
 4صفحه/شماره  / 4976قیمت 600 :تومان

مطالبهداروییرئیسجمهور
پس ازگزارشخراسان

فتح خرمشهرهای
پیشرو درگرو عمل
انقالبیومخلصانه

صفحه3

استاندارخراسانرضوی:

نظارت سامانه ای برای
مقابله با قاچاق کاال
موثرتر است
صفحه3

مدیرکلبهزیستیاستان
اعالمکرد:

نگهداری از
کودکهمسران
به شرط احساس
خطرجانییا حیثیتی

صفحه1

«هاسپیس»
رسما افتتاح شد

صفحه2

تیغدولبه
تعطیلیکشتارگاه
50سالهدررود

ویژهبرنامههایشهادت
امام صادق(ع)اعالم شد

سوگ نشین عزای
رئیسمذهبشیعه
صفحه1

رئیسادارهنظارتوبازرسی
جهادکشاورزیمشهدخبرداد:

کشف 106کیسه آرد
یارانه ای در تپه سالم

صفحه3

صفحه4

ادعایمتناقضتولیدکنندگان
ومدیراندولتیدرباره افزایش
سرسامآورقیمتپوشک
ودستمالکاغذی

گرانی یا
گرانفروشی؟!

تولیدکنندگان برق شیوه و
اقداماتتامینیدولتبرایبرق
تابستانراضعیفمیدانند

درحالیکــه بازاریــان از گــران شــدن
انــواع پوشــک و دســتمال کاغذی می
گویند بازرســی صمــت می گویــد این
گران فروشــی اســت هرچنــد معاونت
مربوط خبر از احتمال تعطیلی یکی از
بزرگ ترین واحدهای تولیدی ...
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ویژهبرنامههایشهادتامامصادق(ع)اعالمشد

سوگ نشین عزای رئیس مذهب شیعه
ویژهبرنامههــای ســالروز شــهادت ششــمین
اختر تابناک آســمان امامــت و والیت ،حضرت
امام جعفــر صــادق(ع) در حــرم امــام رضا(ع)
اعالم شد .به گزارش آســتان نیوز ،برنامههای
عزاداری و سخنرانی شــهادت امام صادق(ع)
در حــرم مطهــر رضــوی از پنجشــنبه  5خرداد
آغاز می شــود و تا شــامگاه جمعه ادامه خواهد
داشــت .مراســم شب شــهادت ششــمین امام
شــیعیان ،پنج شــنبه قبل و بعد از نماز مغرب و

عشاء در صحن پیامبر اعظم(ص) آغاز می شود
و حججاســام و المســلمین رضایــی تهرانی و
حســین قرنی به ایراد ســخنرانی میپردازند.
در ادامه نیز آقایان علی مالئکه ،ابراهیم قانع و
احمد واعظی به مدیحهسرایی ،روضهخوانی،
قرائت زیارت امیــنا ...و دعای کمیل خواهند
پرداخــت .مراســم صبــح روز شــهادت امــام
صادق(ع) نیــز از ســاعت  4:45با ســخنرانی
حجتاالسالموالمســلمین حیدری کاشــانی

تیغ دو لبه تعطیلی کشتارگاه  50ساله دررود

فرماندار زبرخان  :کشتارگاه دررود مشکالت زیست محیطی داشت
و باعث انتقال بیماری های متعدد به داخل شهر می شد
نجم الشــریعه  /کشــتارگاه دررود که ســابقه
احــداث آن به زمــان تاســیس شــهرداری این
شــهر یعنی حدود 50ســال قبل برمی گردد،
بــا مصوبه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایی
شهرستان زبرخان تعطیل شد ،هر چند افرادی
که در محدوده کشتارگاه سکونت دارند یا از آن
محل تردد می کنند از بوی نامطبوع کشتارگاه
انتقاد داشتند و خواستار تعطیلی آن بودند اما
در ســوی دیگر قصاب ها از این تعطیلی گالیه
داشتند.
بــه گــزارش خراســان رضــوی  ،قصــاب ها و
افرادی کــه با فعالیت کشــتارگاه بــرای آن ها
شــغل ایجاد شــده بــود از تعطیلی کشــتارگاه
گالیهمند و خواستار فعالیت آن هستند،اما در
ســوی دیگر افرادی که در محدوده کشتارگاه
ســکونت دارند یا از آن محل تردد می کنند به
بوی نامطبــوع آن انتقاد داشــتند و خواســتار
تعطیلی آن بودند.در این میان پس از تعطیلی
کشتارگاه این شهر انتقادها به سمت فرماندار
زبرخان با بیان این مطلب که سهم شهر دررود
در ارتقــای زبرخــان گرفتــن کشــتارگاه بود!

نشانه رفت تا این که وی در گفت وگویی اظهار
کــرد کــه کشــتارگاه دررود با مصوبه رســمی
کارگروه ســامت و امنیت غذایی شهرســتان
زبرخان تعطیل شده است.
محمــد عیــن القضــات گفــت :تعطیل شــدن
کشــتارگاه دررود نه تنها به ضرر مردم نبود که
به نفع مردم این منطقه است زیرا هم مشکالت
زیست محیطی داشــت و هم باعث ایجاد بوی
نامطبوعو مشکالتتنفسیمیشدکهبیماری
های متعدد را به داخل شــهر منتقل می کرد.
وی با بیان این که یک ســال پیش باید تعطیلی
کشتارگاه اتفاق می افتاد ،افزود :دام پزشکی،
بهداشــت ،شــهرداری و محیط زیســت از این
موضوع گالیهمند بودند و اداره محیط زیســت
به طور رسمی در  ۲۴اردیبهشت از کشتارگاه
دررود که بــه دلیل جاری شــدن خونابه پس از
کشــتار و تخلیه فاضالب در زباله گاه این شهر
باعث بیماری های متعدد می شــد ،شکایت و
تقاضای مجازات کرده بود ضمن این که تخلیه
ســپتیک آن در زمین ها ،به خطر افتادن سفره
های زیرزمینی را به همراه داشت.

مدیرکلبهزیستیاستاناعالمکرد:

کهمسران به شرط احساس خطر جانی یا حیثیتی
نگهداری از کود 
مدیرکل بهزیستی استان گفت :آمار رسمی در
ج در سن پایین ندارم ،نباید تعداد
خصوص ازدوا 
آنها خیلی زیاد باشد البته کم آن هم زیاد است،
از طرفی به این دلیل که غیر قانونی است و جایی
هم ثبت نمیشــود ،آمار نداریم البته متولی آن
هم نیستیم .فیروزی ،در گفتوگو با «خراسان
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فرماندارزبرخان:کشتارگاه
دررودمشکالتزیستمحیطی
داشتوباعثانتقالبیماریهای
متعددبهداخلشهرمیشد

عکس :میثم دهقانی-آرشیو

تفتیانتنهاخراسانی
در رقابت های
بینالمللیمشهد!

صفحه2

آنالین» افزود :مگر این که اطالعاتی برســد که
جایی قرار اســت اتفــاق بیفتد که ایــن موضوع
در فــاز اول به سیســتم قضایی برمیگــردد و به
شدت با این قضیه برخورد میشــود یا مواردی
از همســرآزاری به اورژانس  ۱۲۳گزارش شود
و طــی بررســی موضــوع به ایــن نتیجه برســیم

و قرائــت دعــای ندبــه و روضهخوانــی توســط
علــی بــرادران در رواق امام خمینــی(ره) آغاز
میشــود .برنامه مراســم غروب و شام شهادت
امام صادق(ع) نیز جمعه ساعت  18در صحن
پیامبــر اعظم(ص) با ســخنرانی حججاســام
و المســلمین رضایی تهرانی و حســین قرنی و
مدیحهســرایی و روضهخوانــی میثــم مطیعی
همراه خواهد بود .در دیگر اماکن متبرکه حرم
مطهر رضوی نیز برنامههای ســخنرانی ،حلقه
معرفت ،مداحی و روضهخوانی مراسم شهادت
امام صادق(ع) ویــژه عموم زائــران و مجاوران
تدارک دیدهشده است.
وی تصریــح کــرد :شــهردار دررود در جلســه
ای گفــت ملــک کشــتارگاه دررود ارزش ۲۰
میلیــارد تومانی دارد کــه هیچ منفعتــی برای
شهر دررود ندارد ضمن این که ساکنان اطراف
کشــتارگاه گالیه های متعددی به شهرداری
ارائــه داده اند.فرماندار زبرخان خاطرنشــان
کرد :پیمانکار کشــتارگاه ماهــی  ۳۰میلیون
تومان ضرر می کرد و ادامه فعالیت آن به صرفه
نبود و مدیرعامل کشــتارگاه صنعتی نیشابور
ســال پیش از فرماندار اسبق درخواست کرده
بود کشتار دام شهرستان زبرخان درکشتارگاه
صنعتی انجام شود و در پایان الشه تمیز شده با
رعایتمسائلبهداشتیباخودروییخچالدار
بین فروشگاههای قصابی توزیع شود و در عین
حال به لحاظ هزینه ای نیز از کشتارگاه دررود
به صرفه تر باشد.
وی افزود :پس از تایید مکان احداث کشتارگاه
صنعتی توسط کارشناســان ذی ربط به زودی
فاز اول آن در شهرســتان زبرخــان کلنگ زنی
خواهد شــد و طــی  ۱۲مــاه بــه بهره بــرداری
خواهد رســید.زبرخان با  4شــهر و  ۵۶روستا
با جمعیت حدود  ۷۰هزار نفر در تیر سال ۹۹
به شهرســتان ارتقا پیدا کرد و تاکنون گوشــت
قصابــی هــای ایــن شهرســتان از کشــتارگاه
شهرداری دررود تامین می شده است.
که این فــرد ســن قانونــی نداشــته اســت .وی
گفت :اگر بعــد از جلوگیــری از ایــن ازدواجها،
دســتگاههای متولی به ایــن نتیجه برســند که
خانــواده موثری بــرای نگهــداری ایــن کودک
نیست،درمراکزمانگهداریمیشوندوخدمات
ارائهمیدهیم.ممکناستافرادیهمباشرایط
کهمســری به تزویج فردی درآمده باشند
کود 
اما بعد احساس خطر جانی یا حیثیتی کنند که
در خانه امن نگهداری خواهند شد.

نقد صنایع
به تدارکات
برقیدولت
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