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تولید آزمایشی شمش طال در معدن «هیرد»

شمش طال در معدن «هیرد» تا دو هفته دیگر به صورت
آزمایشی تولید میشود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشــاره به تولید آزمایشی
شمش طال در معدن هیرد گفت :خراسان جنوبی یکی
از استانهای مهم معدنی کشور است که ظرفیتهای
چشمگیری در ایــن حــوزه دارد و تــاش کردیم در حوزه

مطالبه
عقیل رحمانی در حالی
بــا تــاش کــارگــروه ویــژه ایمنی
امــاکــن اقامتی در شــهــرداری
منطقه ثامن۲۹۲مورد از اماکن
اقامتی غیرمجاز در محدوده
حــرم مطهررضوی ارزیــابــی و
پایش شده و ملزم به رفع مغایرتهای ایمنی و
بهداشتی و اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیههای
الزمــه شدهاند که  21مــورد هم با دستور قضایی
پلمبشد.
هرساله با شــروع ایــام مناسبتی خــاص و حتی
در طــول ســال و همزمان با افزایش ورود زائــران
به مشهد مقدس بهویژه در فصول سرد سال،
خبرهای ناگواری از بروز حوادثی مانند گازگرفتگی
و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ،سقوط افراد
در چاه ،برق گرفتگی و ...به گوش میرسد که گاهی
جان زائران را به خطر میاندازد.

اکتشاف ،تأمین زیرساخت معادن و راهاندازی کارخانههای
فراوری به توسعه معدنی آن کمک کنیم .وجیههللا جعفری
افــزود :توسعه خراسان جنوبی جزو برنامههای ایمیدرو
است و در زمینه اکتشاف به عنوان اقــدام پایهای و اولیه
برای توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی ،ورود کردهایم.
وی گـفــت :ایــن ســازمــان بخش خصوصی را بــه سمت

اعتراض کارکنان دادگستری
به پایین بودن حقوق و دستمزد

تعدادی از کارکنان بخش اداری دادگستری
خراسان رضوی در چند دادسرا و دادگاه با برپایی
تجمع اعتراضی نسبت به پایین بودن حقوق و

سرمایهگذاری هدایت کــرده و در کنار ایجاد واحدهای
توسعهای ،مسئولیت اجتماعی را با کمک ایــن بخش
انجام میدهد.
به گزارش صدا وسیما ،در ادامه معاون امور معادن سازمان
صمت استان هم گفت :معدن طالی هیرد با ذخیره قطعی
حدود۵میلیون تن کانسنگ طال در شهرستان نهبندان در

مزایای دریافتی گالیه داشتند.
به گزارش خبرنگار قدس ،صبح روز گذشته برخی
کارمندان دستگاه قضایی مشهد که از مدتها
پیش بابت پایین بودن حقوق دریافتی گالیههای
داشتند و عدهای معتقد بودند نسبت به کارمندان

شهردار منطقه ثامن خبر داد

پلمب 21مرکز اقامتی
غیراستاندارددرمشهد

◾

در یکی از این مــوارد ،چند سال پیش حادثهای
مبنی بر ریزش چاه و سقوط افراد به درون آن به
ستاد فرماندهی ســازمــان آتشنشانی مشهد
اطالع داده شد و آتشنشانان به سرعت خود را
به محل حادثه واقع در منطقه طبرسی ،خیابان
نوغان رساندند.
با حضور امدادگران در محل مشخص شد یک
پدر و دختر شهرستانی که برای زیارت به مشهد
آمده بودند و در یک واحد مسکونی که با تغییر
کاربری به مسافرخانه تبدیل شده بود اقامت
داشتند ،بهدلیل فرو ریختن دهانه چاه فاضالب
ط کرده و جان خود
این اقامتگاه ،به درون چاه سقو 
را از دست دادند.
ایــن حادثه تأسفبار درحــالــی رخ داد که دختر

سایر دستگاههای دولتی دریافت حقوق به
مراتب پایینتری دارند ،در تعدادی از دادگاهها و
دادسراها دست به تجمع زدند.
این اقدام در حالی بود که طرح تعیین فوقالعاده
خاص کارکنان قوه قضائیه که اوایل سال جاری

اطراف حرم مطهررضوی شناسایی شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری ۲۹۲مــورد بازدید
و پایش ایمنی از این واحدهای اقامتی صورت
گرفته است.
ش ــه ــردار منطقه ثــامــن تــصــریــح کـ ــرد :از ایــن
تعداد ،متولیان مجموعههای اقامتی که دارای
استانداردهای الزم نبوده و یا ضوابط بهداشتی،
ایمنی و دیگر موارد در مراکز رعایت نشده بود و
دارای مغایرت بودند؛ اخطاریههای قانونی الزم را
دریافت کردند و در ادامه 21مکان نیز با دستور از
مقام قضایی پلمب شد.

◾

◾فقط برای یادآوری

١٢ساله هنگام شستن دستهایش بهعلت باز
شدن ناگهانی دهانه چاه به درون آن سقوط کرد و
پدر که شاهد این اتفاق بود ،برای نجات دخترش
دست به کار شد که او هم به درون چاه سقوط
کرد و جان باخت .جنازه این پدر و دختر با تالش
فراوان از داخل چاه فاضالب خارج شد ،اما وجود
مکانهای غیرمجاز و غیراستاندارد در حوالی
حرم مطهر میتواند زنگ خطر جدی برای بروز
مــوارد مشابه به شمارآید .این مورد هرچند در
یک مرکز اقامتی غیرمجاز رخ داد اما در سالهای

گذشته مراکز غیراستاندارد مجاز هم با حوادثی
روبهرو بودند.

◾

◾پلمب مراکز غیراستاندارد
اما براساس بررسیها شهرداری ثامن برای کاهش
حــوادث مشابه دست به اقدامهایی زده است.
از همین رو سیدفرهاد حجازی ،شهردار منطقه
ثامن گفت :براساس پایشهای صــورت گرفته
توسط کارگروه آسیبشناسی شهرداری منطقه
ثامن ۹۰۹مورد واحد اقامتی غیرمجاز و ناایمن در

حال فعالیت است که همزمان طرح فراوری و استحصال
طال نیز در جوار این معدن در دست احداث است.
ایمانطلب اف ــزود :استخراج اسمی ساالنه ایــن معدن
۱۰۰ه ــزار تن کانسنگ طال و ظرفیت تولید ساالنه طرح
استحصال طالی آن ۲۰۰کیلوگرم شمش طال است که
امکان ایجاد اشتغال برای 150نفر وجود دارد.

◾نظارت ویژه بر مراکز مجاز از اواخر دیماه
حجازی ادامــه داد :بــرای کاهش هرچه بیشتر
ایــن مسائل در منطقه ،به دنبال ارائــه و اجــرای
طرحی هستیم که با مشارکت اصناف و اتحادیه و
جامعه هتلداران مشهد ،نسبت به الزام آموزش
وتوجیهتمامیکارکنانشاغلدراینمراکزاقامتی،
درخصوص مبانی و اصــول بهداشتی و ایمنی
از طریق شرکتهای معتبر و ذیصــاح که زیر
نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ،اقدام به برگزاری
دورهه ــای آموزشی و ارائــه گواهینامههای الزم
مینمایند ،اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد :همچنین با توجه به اینکه به
ایام پایانی سال ۱۴۰۰و نوروز ۱۴۰۱نزدیک میشویم،
در ادام ــه طــرح ارزیــابــی و پایش م ــوارد ایمنی و
بهداشتی؛ از اواخر دیماه همه مراکز اقامتی مجاز
نیز با حضور نمایندگانی از سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری مشهد ،مرکز بهداشت
ثامن و مجتمع قضایی ثامن م ــورد ارزیــابــی و
آیتمهای مربوط به ایمنی تــجــهــیــزات HSE،و
موارد بهداشتی و زیست محیطی این مراکز مورد
بررسی قرار خواهند گرفت.

خبر
روز

به مجلس فرستاده شده بود پانزدهم دیماه
جاری در صحن علنی مجلس شورای اسالمی
مورد بررسی قرار گرفت ،اما کلیات این طرح با ۹۷
رأی موافق ۱۱۵ ،رأی مخالف و  ۱۳رأی ممتنع از
مجموع  ۲۳۱نماینده حاضر در صحن رد شد.

عشقستان

دو شهید گمنام
در محوطه استانداری خراسان رضوی آرمیدند

از مرز شلمچه تا خیابان بهار

دو شهید گمنام تازه تفحص شده روز گذشته
در محوطه استانداری خراسان رضوی در مشهد
به خــاک سپرده شدند .یکی از ایــن شهدا در
۲۳ســالــگــی در کــربــای 5و دیــگــری در منطقه
شلمچه و  ۱۹سالگی در عملیات رمضان در شرق
بصره به دیدار حق شتافتند.
در این مراسم استاندار خراسان رضوی گفت:
احساسات درونی و باور ما این است که امروز
دو هدیه الهی که سخت به وجود آنها نیازمند
بودیم در این محیط به خاک سپرده میشوند.
به گزارش ایرنا ،نظری افزود :اینجا از امروز دیگر
فقط استانداری نیست بلکه مزار شهدای گمنام
است و اعتقاد داریم آنها به ما کمک خواهند
کرد تا فضای مدیریتی استان متحول شود.
وی اضــافــه ک ــرد :ام ــی ــدوارم بــا هــر نــگــاه بــه این
شهیدان و هر زمان که از کنار آنها عبور میکنیم
اثــر وج ــودی آنه ــا را در مــراحــل خدمتگزاری
بدست آوریم و افتخار همه دستگاههای اداری
اســتــان اســت کــه از ام ــروز و در نقطه کانونی
استانداری علم شهدای این انقالب برافراشته
میشود و به آنها افتخار میکنیم.
استاندار خراسان رضــوی با اشــاره به شهادت
حــضــرت زه ـ ــرا(س) گــفــت :در محضر شهدا
با مــردم استان خــراســان رضــوی عهد و پیمان
میبندیم که آنچه را در تــوان داریــم به میدان
آوریــم تا خدمتگزار خوبی بــرای مــردم باشیم.
همچنین یک شهید گمنام دیگر نیز در پادگان
شهید برونسی سپاه پاسداران خاکسپاری شد.

نجات دو کارگر
از عمق
۱۷متری
یک چاه

قاسم خالقی رئیس
شبکه بهداشت و
درمان باخرز به
صداوسیما گفت:
دو کارگر گرفتار در
یک چاه ۱۷متری
درحالی از عمق زمین
با تالش آتشنشانان
این شهر خارج شدند
که بهشدت از ناحیه
ستون فقرات آسیب
دیده بودند.
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