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غضنفری-رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران تربت
حیدریه از برگزاری یــادواره شهدای مدفون در بقاع
متبرکه شهرستان های تربت حیدریه،مه والت وزاوه
خبرداد.حسینعلی زاده در تشریح این خبر گفت:این
مراسم امروز در امامزاده احمدالرضا واقع در روستای
بوری آباد شهرستان تربت حیدریه برگزار خواهد شد.

مراسمسالروزجانباختگانحادثه
قطاردردررودبرگزارشد
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یادواره شهدای مدفون در بقاع
متبرکهتربتحیدریهبرگزارمیشود
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مدیرعاملشرکتمسکنوعمرانآستانقدسمطرحکرد:

وعدهاعتبار برایآزادراه مشهد-گلبهار
گزارش
مسعود حمیدی

نجم الشریعه-پانزدهمین سالروز جانباختگان انفجار
قطار ونهمین سالگرد درگذشت جانباز بسیجی کربالیی
محمد ابراهیم نجم الشریعه شب گذشته با حضور مردم
درمسجد جامع صاحب الزمان(عج) دررود برگزارشد.
دراین مراسم امام جمعه دررود با استناد به قرآن کریم ،با
اشاره به این که ایثار در همه ما وجود دارد ،گفت :برخی
افراد مشاغلی را انتخاب می کنند تا بیش از دیگران به
مردم خدمت کنند و دیگران رابه خودشان ترجیح می
دهند .حجت االســام حجتی نیا با بیان این که مقام
آزادراه ،افزود :هیچ تغییری در کار نیست .درواقع
خواهد شد و هیچ مشکلی در این خصوص وجود
ایثار جایگاهی برای خود قائل نیست ،افزود :درماجرای
در همه پــروژههــای عمرانی ممکن است اصالح
ندارد.مدیرعامل شرکت مسکن و عمران آستان
انفجارقطارسرهنگ پاسدار ،بسیجی ،کارمند ونیروی
مسیر انجام شود و این به معنی تغییر مسیر نیست و
قدس رضوی تأکید کرد :درواقع مالکان اراضی که
خدماتی شــهــرداری درکــنــار یکدیگر خدمت کردند
عملیات اجرایی در حال انجام است.رئیسی با ابراز
در مسیر این آزادراه هستند مشتاقانه آمادگی دارند
وبرگزاری مراسم بزرگداشت برای آن ها یادآوری ایثار
رضایت از همکاری دیگر دستگاههای اجرایی بیان
کهاراضیخودرابرایهموارکردنمسیردسترسی
است و اگر بی تفاوت باشیم کسی وارد این فضا نمی شود.
کرد :این پروژه در همان سه سال وعده دادهشده
زائــران امــام رضــا(ع) به مشهد مقدس در اختیار
امام جمعه دررود در آستانه رحلت حضرت ام البنین (س)
به بهرهبرداری می رسد و کار نیز با تخصیص اعتبار
پــروژه قرار بدهند.وی با تکذیب تغییر مسیر این
افزود :آن بانو اسوه ایثار و فداکاری و مادری است که در
منزل امام علی(ع) باوجود فرزندان یتیم قدم گذاشت
و با تربیت حضرت ابوالفضل(ع) این فضا را رونق داد و
هرموقع اسم آن بانو را می شنویم به احترامش قیام می
			
فرماندار گناباد در نخستین همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی اعتیاد مطرح کرد:
کنیم تا در جامعه بانوان ما الگو بگیرند .دراین مراسم
شهردار ،اعضای شورای اسالمی ،کارکنان شهرداری و
آتش نشانی نیشابور و دررود حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت مسکن و عمران آستان قدس
رضوی با انتقاد از برخی رسانهها در انتشار اخبار
مربوط به اعتبارات این پــروژه گفت :مشکلی در
تأمین اعتبار این آزادراه وجود ندارد و تا پایان سال
همه اعتبار  100میلیاردی این پروژه یا بخشی از
آن تخصیص می یابد .محمدرضا رئیسی دیروز در
گفتوگو با خراسان رضــوی در خصوص آخرین
وضعیت بزرگراه مشهد -گلبهار-چناران افزود:
این پروژه طبق روال عادی خود در حال انجام است
و هیچ مشکلی در زمینه تأمین اعتباروجود ندارد.
وی درباره تملیک اراضی این آزادراه نیز اظهار کرد:
طبق برنامهریزیهای انجامشده تا پایان سال 98
تملک اراضی این پروژه بهصورت100درصد انجام
می شود و تاکنون  50درصد این تملک انجامشده
است و  50درصد باقیمانده در سال  98انجام

و رفــع سرما سرعت قابل قبولی خواهد گرفت.
بنابراین در نیمه سال  1400شاهد افتتاح این
آزادراهخواهیمبود.ویدرخصوصکندیپیشرفت
عملیات اجرایی در این آزاد راه تاکید کرد :هیچ
کندی در کار نیست ،اصــاح مسیر داریــم و باید
سرمایههای ملی در اینجا حفظ شود ،نمی توانیم
باغهای مــردم را همین طور تخریب کنیم؛ باید
مهندسی ارزشی در این پروژه انجام شود و این کار
نیاز به برنامهریزی دارد.مدیرعامل شرکت مسکن و
عمران آستان قدس رضوی با بیان اینکه پیشرفت
فیزیکی این پروژه تا امروز بیش از  10درصد بوده
است ،افزود :اعتبارات پیش بینی شده برای تکمیل
این پروژه  420میلیارد تومان بوده است که با توجه
به وضعیت تورم پیش بینی می شود حدود 100
میلیارد تومان دیگر اعتبارات مورد نیاز افزوده شود.
گفتنی است ،آزاد راه مشهد -گلبهار -چناران 53
کیلومتراستوآستانقدسباسهم 70درصدیدر
این پروژه مشارکت دارد.

تشکل های مردم نهاد حلقه مفقوده آگاهی بخشی پیشگیری از اعتیاداست

رئیسراهوشهرسازینیشابورخبرداد:

 ۵۵درصدخانههاینیشابوردرمقابل
زلزلهمقاومنیستند
شجاعی مهر-رئیس اداره راه و شهرسازی نیشابور
گفت :با بررسی هاییکه با همکاری شهرداری انجام
گرفته مشخص شده است که  ۵۵درصد خانه های شهر
نیشابور در مقابل زلزله مقاوم نیستند .محمد کاووسینیا
در گفت وگو با خراسان رضــوی افــزود :محدوده شهر
نیشابور سه هزار و ۵۰۰هکتار است که در طرح جامع که
سال گذشته ابالغ شده به محدوده شهری نیشابوراضافه
نشده است .وی بیان کرد :در  ۳۷درصد محدوده شهری
نیشابور ساخت و سازی صورت نگرفته است و  ۱۴درصد
آن قابلیت صدور مجوز ساخت دارد.

بیکاری ،فقر و کمبود نشاط ،با آسیب های بسیار در زمینه مواد
مخدر مواجه است .وی افزود :تشکلهای مردم نهاد میتوانند
در حوزه آسیبهای اجتماعی کمک فراوانی داشته باشند که در
شهرستان گناباد 11 ،سمن مجوز دریافت کردهاند که در بحث
نابه سامانیهای اعتیاد فعالیت میکنند .فرماندار گناباد گفت:
اگر نگاهی عینی به آسیبهای اجتماعی بیندازیم ،اعتیاد در صدر
آن ها قرار گرفته است که خود عاملی برای ایجاد آسیبهای ثانویه
است.رسانهها و حوزه های علمیه و دانشگا ه با توجه به گستردگی
و فعالیت شــان میتوانند به عنوان یک عامل مؤثر در تبیین
معضالت اعتیاد اقدام کنند .در سال  1396در گناباد 922
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است و  289نفر در
این زمینه دستگیر شده اند .حجت االسالم حسن صادقینسب
امام جمعه گناباد نیز در این همایش ،اعتیاد را منشأ بسیاری از
آسیبهای اجتماعی دانست و اظهار کرد :اطالعرسانی درست
و کافی به خانوادهها ،نقش بسیاری در پاکماندن و جلوگیری از

صفری-نخستین همایش منطقهای آسیبهای اجتماعی اعتیاد
به میزبانی گناباد و با حضور استادان برجسته برگزار شد .فرماندار
گناباد در نخستین همایش منطقهای آسیبهای اجتماعی
اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت :امروز جامعه ما با
آسیبهای اجتماعی مختلفی روبهروست که مهم ترین آن اعتیاد
است و نمیتوان آن را انکار کرد و گناباد با دانشگاههای مختلفی
که دارد باید در حــوزه آسیبهای اجتماعی قد مهای بزرگی
بردارد .حامد قربانی استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد
و فعالیتهای پژوهشی را حلقه مفقوده آگاهی بخشی پیشگیری
از اعتیاد به مواد مخدر دانست وافزود :این موضوع برای فرهنگ
سازی و آگاه کردن مردم از آسیب های اعتیاد به مواد مخدر برای
مردم و خانواده ها و از جمله جوانان مهم محسوب می شود که باید
از این ظرفیت بیشتر بهره گرفت .وی گفت :گناباد به دلیل نزدیک
بودن به کشورهای آلوده به مواد مخدر و همچنین قرار داشتن در
مسیر استان های جنوبی ،شرقی و مرزی و وجود مشکالتی مانند

اعتیاد دارد .وی با اشاره به ضرورت مراقبت خانوادهها و مربیان
مــدارس در بحث اعتیاد ،بیان کــرد 72 :درصــد زندانیانی که
معتاد هستند از طریق دوستان ناباب به مواد مخدر روی آورده
اند که باید با آگاهیبخشی الزم ،نسل جوان را از آسیب اجتماعی
اعتیاد محافظت کرد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز
گفت :اعتیاد مخرب ترین آسیب اجتماعی است و در کشور ما نیز
بهرغم همه کنترلها و نظارتهای دولت ،بهدلیل همجواری با
کشورهای همسایه در حال افزایش است .جواد باذلی با بیان این
که باید در زمینه آسیبهای اجتماعی ،آگاهیهای الزم به مردم
داده شود ،تصریح کرد :وضعیت کنونی کشور ما ،فضاهای مجازی
بدون واسطه ،بسیاری از مسائل عاطفی و غیره پیشدرآمدی برای
انواع آسیبهای اجتماعی شده است .وی مشکل عمده را نگاه ما
و جامعه به یک فرد معتاد دانست و افزود :یک فرد معتاد مجرم
نیست بلکه یک بیمار است که باید با برگزاری اینگونه همایشها
نگرش جامعه را تغییر داد.

اخبار
شهرستانها

دادستانبخشزبرخانخبرداد:

کارخانه کارتن سازی خروکمتر از 2ماه
دیگرمنتقلمیشود
مرشدلو -دادستان بخش زبرخان گفت  :چندین سال
استکهیککارخانهکارتنسازیدرشهرکصنعتیخیام
درمجاورتشهرکمسکونیامامرضا(ع)شهرخروفعالیت
می کند که باعث آلوده شدن هوای این شهر شده است.
تاکنونساکناناعتراضاتفراوانیکردهاندوپیگیریهای
فراوانیهمازسویامامجمعهومسئوالنورسانههاصورت
گرفته است .حسن همتی فر افزود :با ورود دستگاه قضایی
بخش زبرخان و بازدید و پیگیری معاون پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان از منطقه و تشکیل جلسه با حضور
مسئوالن شهرخرو و شهرستان نیشابور و استان مصوب
شد تا 98.1.28این واحد آالینده از این شهر منتقل شود و
با این مصوبه کمتر از دو ماه دیگر این کارخانه از خرو منتقل
می شود .وی از مردم شهرخرو خواست به شایعات مطرح
شده در خصوص تمدید مهلت فعالیت این کارخانه توجه
نکنندقطعاطبقاینمصوبهتاتاریخ 98.1.28اینکارخانه
از این شهر منتقل می شود.

اعزامبیشاز 40دانشآموزدختر
بردسکنیبهاردویراهیاننور
علی نوری-بیش از  40دانش آموز دختر بردسکنی به
اردوی راهیان نور مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.
فرمانده سپاه بردسکن گفت :اولین گروه اعزامی دانش
آموزانبهمناطقعملیاتیجنوبکشوردرقالبیکدستگاه
اتوبوسبهسمتمشهدحرکتکردندوباقطاربهاینمناطق
اعزامشدند.سرهنگعلیمحبیدرمراسمبدرقهایندانش
آموزان گفت :این دانش آموزان در قالب اردوهای راهیان
نور به مدت پنج روز از مناطق جنگی و یادمان شهدا در
شلمچه ،طالئیه ،دهالویه و اروند بازدید می کنند .فرمانده
سپاهبردسکنهدفازاعزامدانشآموزانرایادآوریحماسه
های دوران دفــاع مقدس ،آمــوزش عملی درس آمادگی
دفاعیوآشناییآنهابافرهنگارزشمنددفاعمقدساعالم
کرد .وی افزود :اجرای طرح اردوهای راهیان نور بهترین
فرصت برای شناخت بیشتر از دوران دفاع مقدس و انتقال
فرهنگایثاروشهادتازنسلقبلیبهنسلجدیداست.

افتتاحمدرسهخیرسازدر
شهرستانطرقبهشاندیز
مدرسه شهید رجب پور مایان وسطی به یاد بود مرحوم سید
مصطفیذبیحیباحضورمسئوالنشهرستانبهبهرهبرداری
رسید.رفسنجانی،رئیس آموزش و پرورش شهرستان طرقبه
شاندیز با اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت  :این مدرسه
دارای شش اتاق و سه کالس درس با 247متر بنا توسط خیر
مدرسه ساز سید عباس ذبیحی با مشارکت اداره نوسازی
مدارس احداث شده است .وی افزود :برای احداث این مرکز
آموزشی چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سوژهها و خبرها
رئیسمرکزبهداشتتربتجام:

اجرای طرح همیار آتش نشان
ویژه رانندگان تاکسی بردسکن
علی نــوری-شــهــردار بردسکن گفت :طــرح همیار آتــش نشان در
بردسکن توسط اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بردسکن
و با همکاری سازمان حمل و نقل این شهرداری ویژه تمامی رانندگان
تاکسیدرونشهریاجراشد.مهندسمحمدحسینمدیحگفت:طرح
همیار آتش نشان با هدف ارتقای سطح ایمنی و حریق و مقابله با آتش
سوزی ها در لحظات اولیه در شهر بردسکن توسط اداره آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری بردسکن برگزار شد.

باخبرنگاران
شهرستانها

مردانبامخاطراتبیولوژیکیو
محیطیروبهروهستند
حقدادی-رئیس مرکزبهداشت تربت جام بااشاره به هفته ملی سالمت
مردان(اولتاهفتماسفند)گفت:حساسسازیجایگاهفرهنگیسالمت
در جامعه وتبیین فرهنگ پیشگیری قبل از درمان و کاهش استرس
درمردانازجملهاهدافهفتهملیسالمتمرداناست.رحیمیانافزود:
ی مولد،مدیرخانواده وضامن امنیت خانواده
باتوجه به این که مردان نیرو 
وجامعه هستند ،اولویتهای سالمت مردان اجتناب ناپذیراست.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری تاکید کرد :

بهرهبرداریازظرفیتشوراهایاسالمیروستاهاودهیاریهادرتوسعهروستایی
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری بر بهره برداری از ظرفیت
شوراهای اسالمی روستاها و دهیاری ها در توسعه روستایی تاکید کرد .دکتر
وحیدقربانیدرجلسهکارگروهتوسعهروستاییوعشایریاستانافزود:اینکارگروه
درسهحوزهزیرساختی،فرهنگی-اجتماعیواقتصادیباحضورنمایندگاندستگاه
هایاجراییذیربطوبهرهگیریازظرفیتشوراهایاسالمیروستاییودهیاریها
فعالیتمیکند.مدیرکل تعاون،کارورفاهاجتماعینیزدراینجلسهاعالمکرد:از
ابتدایامسالتاکنون4270،میلیارد ریالاعتباربرایپرداختتسهیالتاشتغال
روستایی به استان تخصیص یافته که 4080میلیارد ریال آن ،تسهیالت مصوب

صفری-رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد گفت :به
مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی،
اولین نمایشگاه تولیدات دانشجویی در این دانشگاه
گشایش یافت .حسین نجاری افزود :در این نمایشگاه
که  12غرفه دارد ،دستاوردها و صنایع دستی تولید شده
دانشجویان این دانشگاه از استانهای مختلف کشور به
نمایش گذاشته شده است.
خاکشور-رئیس جمعیت هــال احمر شهرستان
رشتخوار ازتصادف دو دستگاه خودروی سواری پراید
در کیلومتر  ۱۰محور رشتخوار به تربت حیدریه و مصدوم
			
شدن چهار نفر از سرنشینان این خودروها خبر داد.
تصویبضرورتتغییرتدبیرترافیکیپل
غضنفری-جلسه انجمن میراث فرهنگی ،صنایع
پرتویدرشورایهماهنگیترافیکشهرستان
دستی و گردشگری تربت حیدریه با حضور فرماندار
عابد خراسانی -جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست
در محل فرمانداری برگزار شد .رستمی فرماندارتربت
فرماندار(طرقبه شاندیز) برگزار و در آن تصویب شد ،تدبیر پل پرتوی مبنی
حیدریه در این نشست بر استفاده حداکثری از ظرفیت
های فرهنگی،آیین ها و سنت های شهرستان برای ایجاد
بر کاهش شدید سرعت از  80کیلومتر قبل(در انتهای بولوار وکیل آباد) و
شور و نشاط در بین شهروندان و مسافران نوروزی تاکید
بعد(ابتدای محور شاندیز طرقبه) به  50کیلومتر بر ساعت روی پل پرتوی
برای اصالح ،پیگیری شود .فرماندار در موافقت با اصالح این تدبیرگفت:
کرد و خواستار احیای آیین های در حال فراموشی شد.
نصب تابلوی حداکثر سرعت  50کیلومتر در نقطه پایانی محور وکیل آباد
و آغاز محورهای مواصالتی شهرستان و دوربین اعمال قانون موجب شده
است تا رانندگان با کاهش ناگهانی سرعت ضمن ایجاد ترافیک ،حوادث و
مشکالتترافیکیازجملهتصادفاترانندگیراقبلوبعدازاینمحدودیت
سرعت ناگهانی ایجاد کنند و از سوی دیگر این موضوع در مواقع اوج تردد
موجب پس زدن ترافیک بعضا تا کیلومترها دورتر در مسیرهای ورودی می
سلیمی-رئیس شبکه دام پزشکی بجستان از مایه کوبی
شودکهضرورتداردبهعنوانیکیازگزینههااصالحبهبودروندترافیک این
 ۳۳هزارو  ۶۸۵راس گوسفند و بز برای پیشگیری از بیماری
( pprطاعون نشخوار کنندگان کوچک) به صــورت رایگان
مسیرموردتوجهقرارگیردبنابراینازشورایهماهنگیترافیکشهرستان
انتظاراستباپیگیریاینمهم،بهاصالحکلیترافیکدرورودیشهرستان
در  10ماهه امسال خبر داد .علیرضا امسال آذری گفت :این
کمککند.حسینیبااعالماینکهفعالدیگرگزینههایتسهیلدسترسی
بیماری ویروسی با واگیری وسرعت انتشار باالست که به طور
هازمانبروهزینهبرداراست،افزود:بااصالحبرخیقواعدوقوانینترافیکی
عمدهنشخوارکنندگانکوچکبهخصوصگوسفندوبزرامبتال
میتوانسهماندکیدربهبودحجمترافیکایجادکردکهامیدواریماینمهم
می کند .وی افزود :بیماری  pprبه دنبال جابه جایی و خرید و
فروشدامازمناطقآلودهیافاقدمجوزبهداشتیمنتشرمیشود
دراولینفرصتاصالحوزمینهکاهشعوارضترافیکیدرورودیوخروجی
شهرستانبهویژهدرایاماوجترافیکفراهمشود.دراینجلسهعالوهبرایندر
وباعالیمیهمچونشروعناگهانی،تبشدید،ترشحاتچرکی
خصوصنصبتابلوهایاختصاصیدرحاشیهمسیرها،ضرورتتقویتتوان
از چشم و بینی ،زخم دهانی وبوی بد  ،عالیم تنفسی (سرفه و
نیروولجستیکراهوروراهنماییورانندگیشهرستان،ایمنسازیحاشیه
ذاتالریه) و اسهال بروز می کند و در صورت درمان نشدن دام
محورشاندیزحدفاصلمجتمعپرستومحدودهبازارچهموقتوتعیینتکلیف
هایمبتال،بهعلتعفونت هایثانویه والغریدامتلفمیشود.
راههایبینمزارعبحثوبررسیوبرایآنراهکارارائهشد.
ویازدامدارانخواستازخریدوفروشدامفاقدهویتبهداشتی
وحملآنبهدامداریبهمنظورنگهداریاجتنابکنند.

واکسیناسیون ۳۳هزارراسدام
سبکعلیهبیماریطاعوندربجستان

در بانک های عامل بوده و برای3530میلیاردریال ،انعقادقرارداد بین بانک های
عامل و متقاضیان تسهیالت صورت گرفته است .محمد سنجری افزود :تاکنون
3140میلیاردریال تسهیالت به افراد و تعاونی ها پرداخت و زمینه ایجاد 13هزار
و  657شغل جدید در روستاها فراهم شده است .وی با اشاره به مسئله نظارت بر
هزینهکرداینتسهیالتگفت:اداره کلتعاون،کارورفاهاجتماعی،نظارتمستمر
بر هزینه کرد تسهیالت اشتغال روستایی دارند ،چنان که این نحوه نظارت از سوی
وزارتخانه به عنوان الگو معرفی شده است .گفتنی است که سود این تسهیالت در
روستاهایمرزیومحروم4درصدودردیگر روستاها6درصداست.

معاونآموزشوپرورشاستانخبرداد:

پوشش 94درصدیتحصیلیمتوسطهاولدر
خراسان رضوی
کالته-معاونآموزشمتوسطهادارهکلآموزشوپرورشخراسانرضوی
بابیاناینکهنرخپوششتحصیلیمتوسطهاولدراستانبیشاز 94درصد
و متوسطه دوم نیز 90درصد است ،افزود :متاسفانه در خراسان رضوی به
دلیل این که سن ازدواج دختران پایین است ،تعداد زیادی از دانش آموزان
دختر از گردونه تحصیل خارج می شوند .به گزارش خراسان رضوی ،رضا
صابریتوالیییکشنبهشبدرنشستشورایآموزشوپرورششهرستان
سبزواربااشارهبهتحصیل 500هزاردانشآموزدورهمتوسطهدرخراسان
رضوی ،اظهارکرد :از این تعداد 275هزار نفر در دوره متوسطه اول و بقیه
متوسطه دوم هستند .وی افــزود :از مجموع تعداد دانش آمــوزان مقطع
متوسطه 40 ،هزار دانش آموز پایه دوازدهم هستند که از این تعداد 22
هزارنفردختروبقیهپسرهستند.معاونآموزشمتوسطهادارهکلآموزش
وپرورشخراسانرضوینرخپوششتحصیلیمتوسطهاولرابیشاز94
درصد ومتوسطه دوم را 90درصد اعالم کرد و ادامه داد :در مقایسه با آمار
کشوری باید تالش بیشتری انجام دهیم تا نرخ پوشش تحصیلی در استان
افزایشیابدوخوشبختانهنرخپوششتحصیلیدانشآموزانامسالنسبت
بهسالگذشته،یکدرصدافزایشیافت.صابریتوالییبیانکرد:متاسفانه
در خراسان رضوی به دلیل این که سن ازدواج دختران پایین است ،تعداد
زیادی از دانش آموزان دختر از گردونه تحصیل خارج می شوند و تالش
ما بازگشت دانش آموزان دختر به شرایط تحصیل است .وی گفت :حدود
هشت هزاردانش آموز در سه مقطع تحصیلی با تالش مسئوالن استانی
شناساییشدهاندکهتعدادیازایندانشآموزانبهمدرسهبازگشتهاند.

آسفالتمحورتایباد-مشهدریزه
بااعتبار۴۰میلیاردریالبهاتمامرسید
کلثومیان-کرباسی ،رئیس راهـــداری و حمل و نقل جــاده ای
شهرستان تایباد گفت :در بهمن ماه امسال عملیات روکش آسفالت
گرم در محور تایباد ـ مشهد ریزه به فاصله هشت کیلومتر و با اعتباری
حدود  40میلیارد ریال انجام شد .اين عمليات به طول 8كيلومتر با
عرض  10.40متر و با ضخامت پنج سانتیمتر وتعریض شش دستگاه
آبنیه فنی با همکاری شهرداری مشهدریزه و اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای تایباد انجام شده است.

