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سال سی و پنجم

شناسایی 7هزار و ۴۵۴انشعاب آب غیرمجاز

مــعــاون خــدمــات مشترکین و درآم ــد شــرکــت آب و
فاضالب خراسان رضوی گفت7 :هزار و  ۴۵۴انشعاب
آب غــیــرمــجــاز در اســتــان از اب ــت ــدای س ــال تــا کنون
شناسایی شده که ۲هزار و  ۷۹۹فقره از این تعداد به
انشعاب مجاز تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا ،محمد سلطانی افزود 3 :هزار و ۹۱۵فقره

بهداشتعمومی
عقیل رحمانی بــا تــاش
م ـح ـیــط بـ ــانـ ــان مــشــه ــدی و
هـمــراهــی م ــأم ــوران انتظامی
قاچاق یک گونه ارزشمند پرنده
ش ـکــاری بــه ک ـشــورهــای حــوزه
خلیجفارس لو رفت و عامل این
اقدام دستگیر شد.

◾

◾کشف شاهین قنداقپیچ شده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
مشهد در این باره اعالم کرد :مأموران یگان حفاظت
شهرستان پیرو گزارش واصله از سوی فرمانده یگان
حفاظت محیط زیست استان در جریان صید و
زندهگیری یک بهله پرنده شکاری در خطر انقراض
از نــوع بــاالبــان توسط ص ـیــادان حــرف ـهای بخش
مزداوند سرخس قرار گرفتند .وی تصریح کرد :در
ادامهمشخصشدشکارچیحرفهایقصدقاچاق
پرنده شکاری را به شهرستان مشهد با استفاده از
یک دستگاه خودرو پراید نوکمدادی دارد و حتی در
این اقدام یک دستگاه پژو 405برای جاده صافکنی
بهمتخلفکمکمیکند.
مرتضی شیرزور ادامه داد :از همین رو موضوع به
صورت ویژه در دستور کار مأموران یگان حفاظت
محیط زیست شهرستان مشهد قرار گرفت و پس
از هماهنگیهای صورت گرفته با مأموران انتظامی
مستقر در ایست بازرسی اسماعیلآباد و فرمانده
پاسگاه انتظامی آبروان ،مسیرهای تردد احتمالی
شکارچی حرفهای و دیگر همراهان او تحت کنترل
قــرار گــرفــت .در مقابل بــرای آنکه در مسیر هم
تحرکات آنها به صورت لحظهای رصد شود تیمی
ازنیروهاییگانحفاظتمحیطزیستشهرستان
مشهد به چند گروه تقسیم و محورهای اصلی و
فرعی منتهی به این شهرستان را زیر نظر گرفتند.

شماره 9708

از ایــن تعداد نیز قطع و جــمـعآوری شــده و ۷۳۹فقره
از انشعابات غیرمجاز بــرای تعیینتکلیف در دست
اقدام است.
وی اضافه کــرد :در ســال جــاری هــدفگــذاری شــده تا
۱۲هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی و تعیینتکلیف
شود که تاکنون ۶۲درصــد از این میزان محقق شد ه

کشف بیش از  ۹۵۷هزار کیلوگرم
فراورده خام دامی غیربهداشتی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و
مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان
رضوی گفت :در هشت ماه ابتدای سال جاری

ویژهنامه 4087

است.
مــعــاون خــدمــات مشترکین و درآمـ ــد شــرکــت آب و
فــاضــاب خــراســان رض ــوی گــفــت :نتیجه ایــن اقــدام
اج ــرای صحیح آییننامه عملیاتی شرکت و توزیع
عادالنه آب ،کاهش هدررفت آب و صیانت از حقوق
شهروندی و فرهنگسازی مصرف بهینه آب است و

۹۵۷هزار و ۸۱۲کیلوگرم فراورده خام دامی
غیربهداشتی در خراسان رضوی ضبط و از
این مقدار ۴۳۱هزار و ۵۷۹کیلوگرم معدوم
شده است.
به گزارش ایسنا ،محمود قربانزاده اظهارکرد:

شکست نقشه قاچاق پرنده کمیاب به آن سوی مرزها

شکارچی«باالبان»

زمینگیرشد

در هشت ماه ابتدای سال جاری ۱۰۸هزار و
 ۵۹۷بازدید از مراکز مذکور در استان صورت
گرفته که از این تعداد در ۱۰هزار و ۵۴۷
واحد صنفی تخلفات بهداشتی مشاهده شد.
تعداد  ۲۷واحد از مراکز تهیه ،تولید و عرضه

گرفته با مقام قضایی و براساس دستور بازپرس
شعبه تخصصی رسـیــدگــی بــه جــرایــم زیست
محیطی ،خــودرو متخلف به پارکینگ منتقل و
شکارچی حرفهای بازداشت شد .ضرر و زیان وارده
ط زیست در پی شکار این پرنده شکاری
به محی 
2میلیارد ر یــال که متخلف ملزم به پرداخت آن
است .از سوی دیگر به استناد ماده 13قانون شکار
و صید هرگونه شکار ،صید ،نگهداری یا قاچاق
پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض مجازات
حبس را هــم در پــی دارد .شناسایی خ ــودرو راه
پاککن متخلف هم در دستور کار است.

◾

شیرزور ادامه داد :این رویه با همکاری ارزشمند
مأمورانانتظامیچندساعتیادامهداشتتااینکه
سواری پراید با یک سرنشین مرد و دو زن در ایست
و بازرسی اسماعیلآباد مورد شناسایی قرار گرفت و
مسیر حرکت خودرو مسدود و متوقف شد.
ابتدا راننده خودرو منکر هر گونه تخلف شد و با
شیوههای مختلف قصد گمراه کــردن مأموران را
داشت که با هوشیاری فرمانده ایست و بازرسی
اسماعیلآباد و در پی بازرسی فنی و دقیق خودرو
شکارچی متخلف یک بهله پرنده شکاری باالبان
قنداقپیچ و با چشمان دوخته شــده که به طرز

ماهرانه در قسمتی از بدنه خودرو جاساز شده بود
کشف شد.
در پی آن ،به مأموران یگان حفاظت محیط زیست
شهرستان مشهد که در یکی از جادههای فرعی
(محلعبوراحتمالی)مستقربودنداطالعدادهشد
و آنها لحظاتی بعد خودشان را به محل رساندند و
مشاهده کردند پرنده شکاری مکشوفه همان مورد
گزارش شده در معرض خطر انقراض است که در
شرایط بسیار نامناسب نگهداری میشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
مشهد بیان کــرد :پس از هماهنگیهای صورت

درآمدهای قانونی به منظور تأمین هزینهها و افزایش
خدماترسانی به مشترکان نیز افزایش مییابد.
وی گفت :همچنین  ۱۹هزار و  ۳۰۳فقره انشعاب آب
از ابتدای سال جــاری به متقاضیان واجــد شرایط در
استان خراسان رضــوی واگــذار شده که از این تعداد
۱۸هزار و  ۸۹۳فقره نصب شده است.

◾توقیف دو سالح شکاری
مرتضی شیرزور در تشریح موردی دیگر گفت :پیرو
گزارش دریافتی همیاران محیط زیست مبنی بر
مشاهده یک دستگاه خودرو برلیانس مشکوک با
چهار نفر سرنشین درحالی که یک قبضه اسلحه
شکاری دولــول نیز به همراه داشتند ،به سرعت
مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان
مشهد با همراهی فرمانده پاسگاه انتظامی آبروان
بهمنطقهحفاظتشدهکشفرودعزیمتکردند.
وی ادامه داد :افراد متخلف به محض رؤیت خودرو
گشتی متواری شدند که لحظاتی بعد در محاصره
گرفتار و خودرو مذکور متوقف شد .در بازرسی از
خودرو یک قبضه اسلحه شکاری دولول کالیبر12
به همراه 9فشنگ غیرمجاز چهارپاره دستساز،
23فشنگساچمهای،پنجعددپوکهشلیکشده،
یک عدد چاقو آغشته به خون و یک عدد چراغ قوه
کشف شد .همچنین در اقدامی دیگر محیط بانان
با همراهی مأموران پاسگاه انتظامی اسماعیلآباد
یک شکارچی دیگر را در منطقه حفاظت شده
تخت سلطان همراه با یک سالح شکاری دولول
قاچاق دستگیر کردند.

خبر
روز

فراوردههای خام دامی هم پلمب شد.
وی تصریح کرد :برای کاهش میزان تخلفات
در مراکز تهیه ،تولید و عرضه فراوردههای
خام دامی اقدامهایی خوبی نیز به مرحله اجرا
درآمد.

پیگیری

آخرین اخطار دادستان به مدیران خوشنشین

مهلت دو هفتهای برای
تخلیه خانههای سازمانی

رحمانی پیگیریهای خبرنگار قدس از آن
حکایت دارد کــه دادســتــانــی مــرکــز خــراســان
رضوی آخرین اخطار تخلیه منازل سازمانی را
به مدیران دولتی و متصرفان منازل مسکونی
داد و در صــورتــی کــه آنه ــا بــه قــانــون تمکین
نکنند ،خانهها توسط عوامل اجرایی به صورت
قهری رفع تصرف خواهد شد.
یک سال از برمال کــردن نقشه برخی مدیران
دولتی برای تصرف خانههای سازمانی در بولوار
فرامرز عباسی و انتشار گزارشهای پیگیرانه
می گذرد .در میان این مدیران هستند افرادی
که از هفت سال تا  15سال خانهها را به اسارت
گرفته و تحویل نمیدهند تا شاید بتوانند سند
آن منازل را به نام خود بزنند.
درحالی که قاضی درودی ،دادستان مشهد
هم در پیگیریهای صــورت گرفته به اجــرای
عدالت و تخلیه خانهها اشاره کرده بود ،مطلع
شدیم آخرین اخطار هم از سوی دادستانی
به ساکنان منازل سازمانی مذکور داده شده
اســت .بــررسـیهــای خبرنگار قــدس حاکی از
آن بود که برای آخرین بار مهلت 15روزه به این
مدیران داده شده تا خودشان خانهها را پس
دهند و در صورتی که به قانون تمکین نکنند،
دادســتــانــی بــا تــوســل بــه قــهــوه قهریه اجــرای
عدالت را نهایی خواهد کرد و خانهها را پس
خواهد گرفت .براساس پیگیریها از مهلت
دو هفتهای داده شده کمتر از یک هفته باقی
مانده است.

جریمه
۷۰۰میلیون
ریالی یک
قاچاقچی

حسن پور مدیرکل
تعزیراتحکومتی
خراسان جنوبی به
صداوسیماگفت:
متهم یک پرونده
قاچاق لوازم یدکی
مستعمل خودروهای
سنگینبهاستناد
بند(ب) ماده 18قانون
مبارزه با قاچاق کاال
و ارز عالوه بر ضبط
کاالهای مکشوفه به
پرداخت700میلیون
ریال جزای نقدی در
حق دولت محکوم شد.
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