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مهم ترین خواسته خانواده شهدا و
ایثارگران حفظ وحدت است

مشارکت 2بانوینیکوکاردرساخت
مدرسهدریکیازروستاهایبردسکن
براساس اعالم مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان
رضوی ،نیــک اندیشــان گرامــی خانــم هــا لیــا
پورعباس و خضران زارعــی مقدم با پرداخت چهار
میلیــارد ریــال در احداث یک باب دبســتان شــش
کالســه در روســتای کوشــه شهرســتان بردسکن
مشارکت می کنند.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز
خراســان رضوی این فضای آموزشــی در مجموع
حدود هشت میلیارد ریال هزینه دارد که 50درصد
آن نیز از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس
استان پرداخت خواهد شد.
گفتنی اســت ،این پــروژه قــرار اســت در زمینی به
مساحت  1800مترمربع احداث شود.
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بازدید شهردار از روند احداث
تئاتر بزرگ شهر و کارخانه نو آوری
مشهد
شــهردار مشــهد روز گذشــته از روند احداث تئاتر
بزرگ شــهر و کارخانه نوآوری مشــهد بازدید کرد.
«محمد رضــا کالیــی» در حاشــیه بازدیــد از محل
احــداث تئاتر شــهر در بوســتان وفــا گفــت :پروژه
تئاتربزرگ شهر باید با حداکثر سرعت و بدون تاخیر
درزمان بندی مشخص آماده بهره برداری شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری « ،کالیی»
افزود :تئاتر شهر یکی از مهم ترین پروژه های شهری
اســت که اجرای آن در زمان بندی مشــخص شده
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت .وی با اشــاره
به صحبت های وزیرفرهنگ وارشــاد اســامی در
مراســم آغاز عملیــات اجرایی احــداث تئاتر بزرگ
شهر مشهد اظهارکرد :دکترصالحی در این مراسم
بر این نکته تاکید داشت که کمتر پروژه ای درحوزه
فرهنگی در کشور داشته ایم که در اجرا دچار تاخیر
نشده باشد و در پاسخ ایشان اعالم کردیم که حتی
یک روز تاخیــر را در اجــرای پروژه تئاتر شــهر نمی
پذیریم .وی اضافه کــرد :در همیــن زمینه هر چند
وقت یک بار از این پروژه بازدید خواهم داشــت تا از
نزدیــک در جریان روند اجرای آن باشــم ،امروز نیز
در محل پروژه حاضر شــدیم و مشــاهده کردیم که
دست اندرکاران پروژه با احساس مسئولیت پیگیر
کار هســتند .کالیی ادامه داد :بــرای احداث تئاتر
بزرگ شــهر باید  17هزارمترمکعب خاک برداری
انجام شود ،از این میزان تا کنون12هزار متر مکعب
خاک برداری انجام شده است و امیدواریم پنج هزار
مترمکعب باقی مانده نیز طبق زمان بندی در نظر
گرفته شده ،انجام شود .همچنین پروژه با سرعت
حداکثریوطبقزمانمشخصبهعنوانیکرکورد
آماده بهره برداری شــود .در همین حال ،شــهردار
مشــهد به صــورت ســرزده در محل احــداث پروژه
کارخانه نوآوری حاضر شــد و از نزدیــک در جریان
روند عملیات اجرایی این پروژه قرارگرفت .شهردار
در ایــن بازدید ضمــن ارائه راهکارهایی خواســتار
سرعتگرفتنعملیاتاجراییوآمادهشدنبخشی
از این پروژه تا پایان سال شد.

سردارسلیمانییکانسانبااخالصبود

عکس :استانداری

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امورایثارگران خراســان
رضوی گفت :مهم ترین خواســته خانواده شــهدا،
جانبازان و آزادگان از مردم ،حفظ وحدت است.
به گــزارش ایثــار ،حجــت االســام و المســلمین
«حسین معصومی» در دیدار با «محمد رضا مهری»
جانباز ۷۰درصد و «نفیســه مهری» همســر شهید
«هادی کاظم نژاد» ،افزود :امنیت ،اقتدار ،آبادانی
و پیشــرفت کشــور ،مرهون دالورمــردی جانبازان
و قطره قطــره خون شهداســت و مــا باید قــدردان
ایثارگــری آن هــا باشــیم .وی ادامــه داد :خانواده
های معظم شهدا و ایثارگران ،سرمایه های انقالب
و یادگاران دفــاع مقدس هســتند و دیدار بــا آنان،
رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان هشت سال
دفاع مقدس را تداعی میکند.
جانباز  ۷۰درصد محمد رضا مهری در  18شهریور
 30متولــد شــد و در  31تیــر  67در منطقــه قصر
شیرین ،بر اثر استنشاق گازهای شیمیایی به مقام
رفیع جانبازی رسید .همچنین شهید هادی کاظم
نژاد نیز در  25دی  48در خلیل آباد چشم به جهان
گشود و در  20فروردین  66در عمليات كربالی 8
در محور شلمچه بر اثر استنشــاق گازخردل ناشی
از بمباران شيميايی دشمن بعثی به شدت مجروح
شــد .وی در  28مرداد  98به مقام رفیع شــهادت
نائل آمد.
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باآرمانهایانقالب

آیتا...علمالهدیدردیداراستاندار:

مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستان:

5

ی فقیه در استان با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد و شهادت همرزم
نماینده ول 
وی ،سردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی را تســلیت گفت .به گزارش روابط
عمومی استانداری ،آیتا ...سیداحمد علمالهدی با حضور در استانداری ،شهادت
سردارشهیدسپهبدحاجقاسمسلیمانیرابهعلیرضارزمحسینیکههمرزمسردار
شهید بود ،تســلیت گفت و اظهار کرد :بهعلت وابســتگی به آن شهید بزرگوار ،این
مصیبت برای شما یک حساســیت ویژهای دارد .وی افزود :ســردار شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی ،نبوغ فراوان داشــت و زندگیاش زاهدانه و واقعا یک انسان
با اخالص و مخلص بود.
•یک الگوی واقعی برای جوانان

استاندار نیز در این دیدار با قدردانی از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی گفت :سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به آرزوی خود که شهادت
بود ،رسید .ایشان اعتقاد داشت که اگر به شهادت برسد به سعادت خواهد رسید،
یعنی مسیر شهادت ،مسیر تعالی اســت .رزمحســینی افزود :مراسم تشییع پیکر
مطهرایشانوشهدایمقاومتبهگونهایباشکوهرقمخوردکهموجبشدپیکرهای
مطهر این شهدا در عتبات عالیات و بارگاه مطهر رضوی طواف داده شود ،پیکر مطهر
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز همان طور که وصیت کرده بودند در
کنار مزار شهید محمد حسین یوسفالهی به خاک سپرده شد .وی ادامه داد :باید
گفت که ایشان به یک الگوی واقعی برای جوانان نســل حاضر و آینده تبدیل شده
است ،سردار شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی قبل از اعزام به آخرین مأموریت
خود در تماســی تلفنی بــه من اعــام کردند که بــرای زیارت بــارگاه مطهر رضوی
بهزودیبهمشهدمقدسخواهندآمد،همیناتفاقهمافتاد،امابهجایایشان،پیکر
مطهرشان برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) به مشهد مشرف شد.

مدیر حوزه علمیه خراســان ،در نامه ای خطاب به
رهبر معظم انقالب ،بر بیعت مجدد حوزه انقالبی
خراسان با آرمان های انقالب اسالمی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه علمیه ،در
بخشی از نامه آیت ا« ...سید مصباح عاملی» آمده
است« :اندیشــه و زبان و قلم را یارای آن نیست که
عمق مصائب عظیمه ای را کــه در این ایام بر قلب
نازنین تــان وارد آمد ،به توصیــف در آورد .حرکت
های حرمت شکن عده ای ناآگاه در آبان ماه سال
جاری ،جنایت هولناک آمریــکای جهان خوار در
ترور یار صدیق انقالب اسالمی ،سردار سرافراز،
شهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی که وجودش
یــادآور راه و منش مالک اشــتر و عمار یاســر علی
(ع) بود و نیز سانحه غمبار ســقوط هواپیما که در
آن جمعــی از فرزنــدان برومندتــان به دیــار باقی
شتافتند.
اینک از سر وفاداری و به انگیزه بیعتی مجدد با آن
وجود مع ّزز و گوهر گران مایه ،پیروان و شاگردان
شــما در حوزه علمیه انقالبی خراسان پشتیبانی
و حمایت همه جانبه خویش را به ســان گذشته از
حضرت شــما و فرزندان صادق و مخلــص تان در
سپاه پاســداران انقالب اسالمی که اوج خلوص و
صدق و وفاداری خود را در طول دوران شکوهمند
انقالب اسالمی از جنگ تحمیلی گرفته تا عرصه

مکرر و ذوب شدگی
های پرخطر لیلة الهریرهای ّ
شــان در والیــت و انقــاب اســامی و صداقــت و
اخالص خود را در حادثه ســقوط هواپیما نشــان
داده و چیزی را از ملت افتخارآفرین و امت شهید
پروراسالمیپوشیدهنداشتهاند،اعالممیداریم.
ضمناینتجدیدبیعتباآرمانهاواندیشههای
در
ِ
واالی شما در طی مســیر نورانی انقالب اسالمی
از خدای منّان ،دوام ســامت و توفیقــات متزاید
آن رهبر عزیز را خواستاریم و برای همیشه انزجار
قلبی خود را از دخالت های متکبرانه دولت های
پلید آمریکا و انگلیس و صهیونیسم غاصب در امور
داخلی کشور عزیزمان ابراز داشته و همواره آماده
فدا کردن جان و هستی خود در راه اعتالی نظام
مقدس جمهوری اســامی و آرمان های پرشکوه
و عزت آفرین شــما تا برپایی تمدن نوین اســامی
خواهیم بود».

عهدنامهدانشآموزانمدارسامامرضا(ع)باشهیدسلیمانی
دانش آموزان دبیرســتان دخترانــه امام رضا(ع)
واحد  ۷عهدنامهای با ســردار شــهید حاج قاسم
سلیمانی امضا کردند.
به گزارش تسنیم ،معاون بنیاد فرهنگی رضوی
با اعــام این خبــر گفت :مراســم گرامی داشــت
یاد و خاطره ســردار ســپهبد قاسم ســلیمانی در
دبیرســتان دخترانه امام رضا(ع) واحد  7برگزار
شد و دانش آموزان در حرکتی خودجوش با نصب
تصاویر این شــهید بزرگــوار در فضــای مدارس و
امضای عهدنامهای با شهید ،یاد و نام سردار دلها

را گرامی داشتند.
«جعفر رئیســیان زاده» افــزود :از زمان شــهادت
سردار شهید ســلیمانی تاکنون مراسم متعددی
در مــدارس امام رضــا(ع) با محوریت این شــهید
بزرگوار برگزار شده است ،مراسم یادبود سپهبد
شــهید حاج قاســم ســلیمانی بــا حضــور جمعی
از دانش آمــوزان دبیرســتان هــای پســرانه امام
رضا(ع) در دبیرستان پسرانه امام رضا(ع) واحد
 9و دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسالمی امام
رضا(ع) واحد  14نیز برگزار شد.

ساالنه ۶۶۰رویداد نمایشگاهی در کشور برگزار میشود
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران
گفت :هــم اکنــون  ۳۲ســایت نمایشــگاهی
در کشــور در مجمــوع ســاالنه  ۶۶۰رویــداد
نمایشگاهی ملی ،بینالمللی و تخصصی برپا
میکنند که از این تعداد بیــش از  ۱۰۰مورد
در محل دایمی نمایشــگاههای بیــن المللی
تهران و ۶۰مورد در سایت نمایشگاهی مشهد
یشود.
برگزار م 
بــه گــزارش ایرنــا ،بهمــن حســین زاده در
حاشــیه نشســت هم اندیشــی مدیران عامل
نمایشــگاههای کشــور در جمــع خبرنگاران
افزود :برگزاری نمایشگاهها در زنجیره ارزش
یــک کاال نقــش اساســی دارد و محلــی برای
نمایــش توانمندیهــای اقتصــاد داخلــی از

مواد اولیه و نحوه تولیــد گرفته تا نحوه فروش
کاالهاست تا مشتری را جذب کند.
وی برپایی نمایشــگاهها چه در داخل و چه در
خارج از کشــور را جزو سیاســت هــای دولت
دانســت و ادامــه داد :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت توســعه صادرات به ویژه صــادرات به
 ۱۵کشور همســایه ایران و کشــورهای چین
و هنــد را جزو راهبردهــای اصلــی خود طی
امسال قرار داده و نخستین گام برای توسعه
صادرات ،برپایی نمایشگاه است.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت
ســهامی نمایشــگاههای بیــن المللــی ایران
گفت :صنعت نمایشگاهی جایگاه ممتازی در
زنجیره ارزش تولید دارد بنابراین برای توسعه
صادرات الزم است که تقویم های سایت های

 ۶۲کیلوگرم مواد مخدر
در مرزهای شرقی خراسان
رضوی کشف شد

مامــوران مرزبانــی هنگ مــرزی تایبــاد واقع در شــرق
خراسان رضوی ۶۲کیلو و  ۲۵۵گرم مواد مخدر شامل
هروئین فشرده و حشیش را کشف و ضبط کردند.
فرمانــده مرزبانــی اســتان خراســان رضــوی بــا بیــان
این مطلــب بــه ایرنا گفــت :این مــواد طی  ۷۲ســاعت
گذشته هنگام کنترل کامیون های ترانزیتی ورودی به
کشور از ســمت افغانستان در پاســگاه ایست و بازرسی
دوغارون کشف و ضبط شده است.
ســردار ماشــاء ا ...جــان نثــار افــزود :در ایــن عملیات
دو قاچاقچــی تبعــه افغانســتان دســتگیر شــدند و
خودروهایشان نیز توقیف شد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه حضــور پررنــگ مرزبانــان
جمهوری اســامی ایــران در نقاط صفر مــرزی ایران و
افغانستان ،ورود مواد مخدر از طریق مرزهای شرقی به
داخل کشور نسبت به پارسال کاهش یافته است.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی گفت :از ابتدای
امســال تاکنون افزون بر دو هزار و  ۶۰۰کیلوگرم انواع
مواد مخدر توسط مرزبانان این هنگ در طول مرز ایران
و افغانستان کشــف شــده که  ۹۰درصد آن مواد مخدر
صنعتی بوده است.
پارســال دو هزار و  ۷۰۰کیلوگرم انواع مواد افیونی در
طول مرزهای شــرقی استان خراســان رضوی کشف و
ضبط شد.
خراســان رضوی  ۳۰۰کیلومتر مرز مشــترک با کشور
افغانستان دارد که  ۹۰کیلومتر آن در شهرستان تایباد
واقع شده است.

نمایشــگاهی در کشــور هم پوشــانی نداشته
باشــند و رویدادهای نمایشــگاهی هدفمند
برگزار شوند.
حسین زاده افزود :الزم است محوریت سایت
های نمایشگاهی استانی در نمایشگاههایی
که در خارج از کشــور برگزار میشــود تبیین
شــود و یــک همافزایــی هدفمنــد در عرصــه
نمایشگاهی در کل کشور به وجود آید.
وی اضافه کرد :تاکنون نمایشگاه اختصاصی
کاالی جمهوری اســامی ایــران در پایتخت
کشور تاجیکســتان برپا شده است و در تالش
هســتیم با توجه به عضویت ایــران در اتحادیه
اوراسیا ،برپایی نمایشگاهها با محوریت ایران
افزایش یابد.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت

اطالعیهشرکتگازاستان

آموزش و پرورش سیستم
گرمایشی مدارس تعطیل را
خاموش کند

شــرکت گاز اســتان در اطالعیه ای با اشــاره به برودت هوا و
ماندگاری جبهه هــوای ســرد در روزهای آینــده و به منظور
مدیریــت مصرف صحیــح و بهینــه گاز ،از مدیــران آموزش و
پــرورش خواســت در روزهای تعطیل سیســتم گرمایشــی
مدارسراخاموشکنند.درایناطالعیهآمدهاست:باتوجه
به تعطیلی تعداد قابل توجهی از مدارس اســتان ،الزم است
مدیران مدارس بر نحوه اجرای قانون رعایت ســقف الگوی
مصرف گاز در مدارس مشهد و شهرســتانها نظارت جدی
داشتهباشند.سقفمعافیتمدارسازپرداختهزینهگازبها
درقانونالگویمصرفبادرنظرگرفتناقلیم،زیربنا،متراژو
ظرفیت کنتور ،مشخص شده و مطابق قانون این معافیت به
مدارس خارج از این الگو تعلق نخواهــد گرفت .تالش برای
فرهنگسازیمصرفبهینهوایمنگازطبیعیدرجامعهیک
وظیفه همگانی بوده که در این بین نقش آمــوزش و پرورش
بسیار ویژه و حساس است .مدیرعامل شرکت گاز استان نیز
با اشاره به بهره مندی  100درصدی جمعیت شهری و 90
درصدی خانوار روستایی واجد شرایط استان از گاز طبیعی
گفت :به طور میانگیــن  95درصد انرژی گرمایشــی بخش
خانگیاستانباگازطبیعیتامینمیشود.بهگزارشایسنا،
فانیبااشارهبهبرودتهوادربیشترنقاطاستانوماندگاری
آندرروزهایآیندهاظهارکرد:اقداماتالزمشاملتعمیرات
اساســی ایســتگاه ها و بررســی تاسیســات و خطوط شبکه
گازرسانی استان به طور کامل انجام شده و تالش می کنیم
با همکاری و مشــارکت مردم در مصــرف صحیح و بهینه گاز
طبیعی،روزهایزمستانیخوبیراپشتسربگذاریم.

ســهامی نمایشــگاههای بین المللی ایران با
اشــاره به هدف برپایی نشســت هم اندیشــی
مدیــران عامــل شــرکت هــای نمایشــگاه
بین المللی کل کشور در مشــهد گفت :از آن
جا که قرار است آیین نامههای جدیدی توسط
سیاست گذاران در حوزه تجارت تدوین شود،
در این نشســت ایدهها ،تجربیات و نظرات در
خصوص صنعت نمایشگاهی به بحث و تبادل
نظر گذاشته شد تا تدوین آیین نامههای جدید
به تقویت صنعت نمایشگاهی و موثر بودن آن
ها در توسعه صادرات منجر شود.
نشست یک روزه هماندیشــی مدیران عامل
نمایشگاههای ایران با حضور  ۳۲مدیرعامل
ســایت نمایشــگاهی در کشــور در شــرکت
نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد.

شناسایی  ۱۱کانون تببرفکی

یازدهکانونبیماریتببرفکیدردامداریهایشهرستانهایاستان
شناسایی شده اســت .معاون ســامت اداره کل دام پزشکی استان
در این خصوص به ایرنا گفت :هفت کانون تب برفکی از این تعداد در
دامداریهایگوسفندیوچهارکانوندردامداریهایگاویاست
کهبیشتردرشهرستانهایمشهد،نیشابور،چناران،تربتحیدریهو
زاوهمشاهدهشدهاست.دکترمحمدرشتیبافافزود:میزانابتالی
دام به بیماری تب برفکی در خراسان رضوی طی امسال مشابه سال
گذشتهبودهاست.ویجلوگیریازنقلوانتقالوترددغیرمجازدام،
انجامواکسیناسیونورعایتشرایطامنیتزیستیراازراهکارهای
پیشگیری و کنترل بیماری تببرفکی اعالم کرد و گفت :تببرفکی
بین دامهــا و آنفلوآنزای فوق حــاد بین پرنــدگان ،دو بیماری مهمی
هستندکهدرفصلسرماشیوعدارند.

 90درصد بیمهشدگان استان
اجباری هستند
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت :بیش از  90درصد
بیمهشــدگان اجبــاری در کارگاههای مشــمول قانــون کار و تامین
اجتماعی کار میکننــد و رابطه دســتمزدی با کارفرما دارند .ســید
محسن نظام خیرآبادی در گفتوگو با ایســنا ،افزود :هم اکنون ۴۶
درصــد جمعیت خراســان رضوی زیرپوشــش برنامههــای حمایتی
سازمان تامین اجتماعی هستند که نسبت به سال گذشته 3درصد
افزایشدارد.ویبیانکرد:هماکنوندر استان ۸۹۵هزاربیمهشده
اصلیداریمکهباافرادتحتپوششوتبعیخوداینرقمبهدومیلیون
و 400هزارنفرمیرسد.نظامخیرآبادیهمچنیناظهارکرد:اکنون
 214هزار نفر مســتمری بگیر هستند که با احتســاب افراد تبعی به
 500هزارنفرمیرسند،درمجموعبیشازدومیلیونو  800نفردر
استانخراسانتحتپوششتامیناجتماعیهستند.

اخبار
گوناگون

مدیرکلثبتاسنادوامالکاستاناعالمکرد:

سلب صالحیت 3سردفتر
و یک دفتریار طی امسال

مدیر کل ثبــت اســناد و امالک خراســان رضوی از
سلب صالحیت سه سردفتر و یک دفتریار و انفصال
موقت  20سردفتر اسناد رســمی و ازدواج و طالق
اســتان طی امســال خبــر داد  .بــه گــزارش روابط
عمومیادارهکلثبتاسنادوامالکاستان«،محمد
حسنبهادر»درحاشیهسیوششمینجلسهدادگاه
بدوی ســردفتران و دفتریــاران افزود  :تــا پایان آذر
ماه امســال  332پرونده در دادسرا و دادگاه بدوی
انتظامی ســردفتران و دفتریاران تشــکیل شــد که
متاســفانه نســبت به کل پرونده های تشکیل شده
در سال  97حدود  13درصد رشد نشان می دهد .
وی گفت  :از  332فقره پرونده تشکیل شده297 ،
پرونده منجر به صدور کیفرخواست و  31فقره قرار
موقوفی تعقیب و از  242پرونده رسیدگی شده در
دادگاه بدوی  85مورد برائت و  87ســردفتر نیز در
مجموع  161میلیون ریال جریمــه نقدی و بقیه به
توبیخ کتبی محکوم شدند .بهادر با تبیین فراوانی
تخلفات امسال خاطرنشان کرد  :بیشترین تخلفات
احصا شده مرتبط با خروج بدون مجوز سردفتران از
کشور با  47فراوانی بوده و ســهل انگاری هایی در
خصوص وصول حقوق دولتی و رعایت نکردن ماده
 45قانونبیمهاجباریوماده 29قانونراهنماییو
رانندگیوبینظمیدرحضوردرمحلدفترخانهدر
رتبههایبعدیقراردارد.ویادامهداد:همچنینبا
 30سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق که طی
سال های فعالیت خود بیش از  15فقره محکومیت
انتظامی دارند اتمام حجت شده و چنان چه تغییری
در عملکرد خود نداشــته باشــند قطع ًا بــا اقدامات
قانونی سلب صالحیت خواهند شد.

مدیرعاملآبفایاستاناعالمکرد:

تهیه 7طرح حوزه فاضالب برای
جذب سرمایه گذار

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب اســتان از تهیه
هفت طرح در حوزه فاضالب شهرهای استان برای
جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی خبــر داد .به
گزارش ایسنا ،سید ابراهیم علوی افزود :این طرح
ها شامل تکمیل شبکه و احداث یا افزایش ظرفیت
تصفیه خانه های فاضالب اســت که در شــهرهای
تربت حیدریه ،نیشــابور ،ســبزوار ،خواف  ،تایباد،
گلبهــار و تربت جام اجــرا خواهد شــد .وی تصریح
کرد :در همیــن باره هــزار و  549کیلومتر شــبکه
فاضــاب اجــرا و هفــت تصفیــه خانه فاضــاب به
ظرفیت189هزار و 600متر مکعب شبانه احداث
می شود .وی میزان سرمایه گذاری این تعداد طرح
را  21هزار و 870میلیارد ریال اعالم کرد و گفت:
تعدادی از این طرح ها در مرحله مذاکره با سرمایه
گذار و درج فراخوان در روزنامه و یک طرح در مرحله
پیشبرد قرار دارد و اجرای یک طرح دیگر هم قطعی
شده است.

بارش برف موجب ۱۰۰تصادف
خودرو در تایباد شد
طی ۴۸ساعتمنتهیبهظهردیروز ۱۰۰ ،تصادف
خســارتی و جرحی بر اثر بارش برف در شهرســتان
تایبادرخداد.جانشینفرماندهانتظامیتایباد به ایرنا
گفت:ازاینتعدادتصادف ۸۶فقرهبهخسارتمنجر
شــده کــه در جادههای منتهــی به شهرســتانهای
تربتجــام ،باخــرز و خواف به وقوع پیوســته اســت.
ســرهنگ رمضان رجبی افزود :همچنین  ۱۴فقره
از این تصادفات جرحی بوده که مصدومان با کمک
نیروهای امــدادی به مراکــز درمانی تایبــاد منتقل
شدهاند.ویادامهداد:همچنیندراینمدت۱۱فقره
واژگونیخودرودرجادههایاینشهرستانگزارش
شدهاست.

