شهادت حضرت فاطمه(س) را تسلیت می گوییم

۲

۳

رئیس کمیته امداد
کشور :

آیت ا ...علم الهدی
در خطبه های نماز جمعه مشهد:

مقابله با ویروس کرونا به قیمت براندازی
زندگی مردم تمام نشود

کاهش بستری های
کرونایی استان
به زیر 500نفر
مشهداینهفتههمآبیماند

صفحه۲

معاونشهردارمشهد
مطرحکرد:

تایید یا رد مطالعات
محیطزیستیکمربند
جنوبیبهعهده
دانشگاهفردوسیاست

 100واحد مسکونی برای مددجویان
فریمان احداث می شود
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معاوناستانداراعالمکرد:

شنبه  2۷دی  ۲ / 1399جمادی الثانی 1442
 ۴صفحه/شماره  / 4606قیمت 600 :تومان

کاهش 83درصدی
مسافران جاده ای
استانطی 9ماهامسال

در پی تبادل نکردن اطالعات  9بانک در استان

نحوه مصارف 10درصد منابع بانکی
استانشفافنیست

صفحه۲

پرداخت 623میلیارد
تومانتسهیالت
حمایتیتوسط
بانکهای استان

صفحه۴

صفحه۳

صفحه۲

پیکرشهیدحسینی
 35سالپساز
۱
شهادتدر زادگاهش
تشییعمیشود

گالیه کارخانه داران
شهرکصنعتیتوس
و صنایع برتر ازقطع
ناگهانیبرق

صفحه۴

دمای هوای استان
تا ۱۵درجه
صفحه۲
کاهشمییابد

 32مصوبه
برایتوسعه
شهرستان
سرخس

عکس :استانداری

استحکامبخشی
 75درصد از بناهای
منطقه زلزله زده
در سال 96

در سفر استاندار به سرخس
انجام شد

صفحه۴

پیکر شهید حسینی
 35سال پس ازشهادت
در زادگاهش تشییع
میشود
مرشدلو/فرمانده حوزه مقاومت بسیج
امام رضــا (ع) شــهر خرو گفــت :پیکر
شهید ســید ابوالفضل حســینی که از
طریق آزمایش  DNAشناســایی شده
به زادگاهش بر می گردد.
ســرگرد حســین مهدیانفــر افــزود :
شهید سید ابوالفضل حســینی فرزند
ســید حســن در ســال  ۱۳۴۸در شهر
خرو متولــد و در زمان جنــگ تحمیلی
بهعنــوان بســیجی از طریــق تیپ ۲۱
امام رضــا (ع) به جبهه هــای حق علیه
باطل اعزام شــد کــه در  ۲۱بهمن ماه
 ۱۳۶۴در عملیات والفجر  ۸در منطقه
ام الرصاص عراق به شهادت رسید.
وی گفــت  :مراســم وداع بــا شــهید در
شــب شــهادت حضــرت فاطمــه (س)
برگزار و در سالروز شهادت آن حضرت
مراسم تشــییع و تدفین با رعایت تمام
دستورالعمل های بهداشتی در محله
سفالی شهر خرو انجام میشود.

 ۶مخل نظم و امنیت در
نیشابور دستگیر شدند
شــجاعی مهــر /فرمانــده انتظامــی
شهرســتان نیشــابور از شناســایی و
دســتگیری شــش نفر از مخالن نظم و
امنیت دراین شهرستان خبر داد.
سرهنگ«حســین دهقــان پــور»
گفت:درپــی دریافــت گــزارش هایــی
مبنی بر تیراندازی با اسلحه شکاری در
دو منطقه شهرستان نیشابور که باعث
ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان
شــده بود ،پیگیری موضوع در دســتور
کار مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی
قرار گرفت.
ســرهنگ دهقان پور تصریح کرد:تیم
رســیدگی کننده بــه پرونــده در ادامه
تحقیقات فنــی و با اشــراف اطالعاتی
شــش متهم را در این زمینه شناســایی
و باهماهنگــی مقام قضایــی این افراد
را در دوعملیــات جداگانــه دســتگیر
کردند.

در پایان سفر استاندار به سرخس 32مصوبه
برای توســعه اقتصادی شهرســتان سرخس
با تعیین زمان برای اجرای مصوبات تصویب
شد.معتمدیانبهدستگاههایاجراییاستان
دستوراتیبرایاجرایهرمصوبهدادوزمانی
رابرایآنهاتعیینکردوازآنجاکهمصوبات
در زمان خــودش باید اجرایی شــود به معاون
عمرانی تاکیــد کردکه روند عملیاتی شــدن
مصوبات را رصــد کنند.به گزارش خراســان
رضــوی ،فرماندار ســرخس گفت:مهم ترین
مصوبات سفر استاندار به شهرستان درحوزه
راه وبهداشــت بود.محمد رضــا رجبی مقدم
با اشــاره به تصویب بیــش از  ۳۰پــروژه برای
شهرستانسرخسدرسفراستاندارافزود:در
بخشراهمقررشدطرحمطالعاتی14کیلومتر
از محور ســرخس -مشــهد حد فاصــل جهاد
نصرتاپاسگاهاسماعیلآباددردستورکارقرار
گیرد همچنین تعریــض  3/5کیلومتری راه
یا همان ایجاد باند کند رو تامین اعتبار شود ،
پل پسکمرتاپایانسالبهبهرهبرداری برسد
وشرکت ساخت راه ها محدوده باقی مانده از
جاده مقابل آرامستان در سرخس را به بولوار
امام جواد (ع)متصــل کند.فرماندار گفت:از
دیگــر مصوبــات بحــث تخصیص اعتبــارات
ملی و اســتانی بــرای فعــال کردن پــروژه راه
مشهد-سرخس درمحدودهقطعه 4الفبود
که استاندار قول پیگیری از وزارت نفت برای
عمل به تعهداتــش و کمک به احــداث جاده
سرخسراداد وهمچنین گفت:دراستفادهاز
ماده ۵۶همبرایجادهسرخسکهیکپروژه
ملی اســت ،از دو بانک قول مساعدت گرفته
شدهاست.
وی دیگر مصوبه مهم این سفررا بحث تکمیل
بیمارســتان لقمان بیان وتصریــح کرد:مقرر
شــد پیگیر توافقات قبلی با آســتان قدس به
صورت مشارکت  50درصدی بین دانشگاه
علوم پزشــکی وآســتان قدس در تکمیل وراه
اندازی بیمارســتان لقمان حکیم ســرخس
باشــد وهمچنیــن پروانه بهــره بــرداری دی
کلینیک غدیــر به عنــوان بیمارســتان صادر
شودوبراســاس تعرفه هــای دولتی بــه مردم
خدماترسانیکنند.
فرماندارازدیگرمصوباتاینسفر راراهاندازی
فرودگاه ســرخس ،رفع مشــکالت در بخش
کشــاورزی  ،طرح جامع شــهر ،انتقــال آب از
سد دوستی  ،اســتقرار اداره راه و شهرسازی
و ...اعالم و به منظور عملیاتی شدن آن برای
مدیراناستانزمانتعیینکرد.
در ســفر محمدصادق معتمدیان اســتاندار ،

فاز یک پارک گوگــردی گنبدلــی در منطقه
خانگیران شهرستان ســرخس بهرهبرداری
شد .ساخت این پارک از سال ۹۶و در زمینی
به مســاحت  ۹هکتار آغاز شده اســت و برای
 ۱۵۰نفربهطورثابتایجاداشتغالمیکند.
در فاز نخســت پارک گوگردی ،حدود ۳هزار
میلیارد ریــال به صورت ثابت و جاری توســط
بخش خصوصی سرمایهگذاری شده است ،
اســتاندار همچنین از پاالیشــگاه گاز شــهید
هاشمینژادنیزبازدیدکرد.
ویدرادامهازقطعه ۴الفپروژهمحورمشهد_
ســرخس بازدیــد کــرد و از آخریــن وضعیــت
اجرایــی ایــن پــروژه عمرانــی مطلع شــد .از
مســیر  ۱۷۰کیلومتــری مشهد-ســرخس،
 ۱۲۵کیلومترتوسطشرکتساختوتوسعه
زیربناهایحملونقلکشورساختهشدهوبه
بهرهبرداری رســیده و حدود  ۴۵کیلومتر در
حال احداث است.گفتنی است ،طول قطعه
 ۴الف پروژه محور مشــهد -ســرخس17.5
کیلومتراست.
استاندار همچنین از روستای پسکمر مرکز
دهســتان پل خاتون بازدید کرد .معتمدیان
در این بازدید که احسان قاضی زاده هاشمی
نماینده مــردم ســرخس نیز حضور داشــت،
ضمن گفــت و گو با مــردم محلــی ،از نزدیک
از مشــکالت مــردم ایــن روســتا مطلع شــد،
در روســتای پسکمر کــه در پنــج کیلومتری
مرز ترکمنستان و  ۷۵کیلومتری شهرستان
سرخسواقعشدهاست ۱۵۰۰ ،نفر زندگی
میکنند .معتمدیان طی سفر یک روزه خود
بهشهرستانسرخس،ازسددوستی وپاسگاه
مرزیپلخاتونبازدیدکرد .دراینبازدید وی
ازآخرینوضعیتاینسدمطلعشد.
وی از منطقــه ویژه اقتصادی این شهرســتان
بازدیدو روند فعالیت واحدهای این مجموعه
رابررسیکرد.
معتمدیان از واحدهای پاسارگاد خاورمیانه،
پترو ســرخس ایرانیان و کاشــی و ســرامیک
تندیس ابریشــم بازدید کرد.در ایــن بازدید،
متولیان این واحدها ضمن اشــاره به موانع و
مشکالتبهبیانبرنامههایخودبرایتوسعه
وتکمیلاینواحدهاپرداختند.
اســتاندار در ادامه برنامههای خود در ســفر
بــه شهرســتان مــرزی ســرخس بــا یکــی از
خانوادههای شــهید این شهرســتان دیدار و
گفتوگو کرد.وی در ادامه بازدیدهای خود
ازشهرستانسرخسوروستاهایمحروماین
منطقه ،با حضور در منزل شــهید بلقدر یاد و
خاطرهشهیدانراگرامیداشت.

کاهش
 25درصدی
صادرات کاال
از گمرکات
استان

صفحه۳

