ا ز میان خبر ها
گوناگون

رئیس سازمان زندان ها در بازدید از زندان های
تربتجاموتایبادمطرحکرد:

ارفاق های قانونی به مددجویانی که
در حوزه اشتغال فعال باشندتعلق
میگیرد
رئیسسازمانزندانهادربازدیداززندانتربتجام
گفت :امتیازات و ارفاق های قانونی به مددجویانی
تعلق میگیــرد که در حوزه اشــتغال فعال باشــند.
به گــزارش خبرگــزاری میزان محمــد مهدی حاج
محمدی از زنــدان تربت جــام بازدیــد کرد.رئیس
ســازمان زندانها با اشــاره به اهمیت آموزشهای
فرهنگیدرفراینداصالحوتربیتگفت:برنامههای
فرهنگــی وقتی موثر خواهــد بود که کاربــردی و بر
اســاس نیازســنجیهای دقیق طرح ریــزی و اجرا
شود.رئیس سازمان زندانها بیکاری را آفت اصالح
و تربیــت دانســت و گفــت :اشــتغال و فعالیتهای
حرفه آمــوزی عامل رشــد شــخصیت و زمینه ســاز
بازگشت به زندگی سالم است.در این بازدید که از
ساعت  ۱۸آغاز شد ،رئیس ســازمان زندانها شام
را در کنار زندانیان افغانســتانی صــرف کرد.وی با
تاکید بــر اهمیت رعایت حقوق زندانیــان گفت :در
ماموریتزندانبانیهیچتفاوتیبینزندانیانایرانی
واتباعبیگانهوجودندارد.حاجمحمدیهمچنینبا
حضور در بند زنان این زندان با آنان گفت وگو کرد.
شایان ذکر است رئیس سازمان زندانها به تعدادی
از زندانیان افغانستانی فعال در حوزه اشتغال که به
حرفه آموزی نیز مشغول بودند هدیه ای تقدیم کرد.
همچنین همزمان سه هیئت به نمایندگی از رئیس
سازمان زندان ها ،مراکز تامینی و تربیتی شهرهای
نیشابور ،سبزوار ،گناباد ،کاشــمر ،تربت حیدریه و
مشهد را مورد بازدید قرار دادند.
•توبهیکیازظرفیتهایاسالمیدرقوانین
قضاییاست

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور گفت :توبه واقعی یکی از ظرفیت های اصیل
اســامی در قوانین قضایی کشور اســت.به گزارش
ایرنا ،محمدمهدیحاجمحمدیدرسفربهخراسان
رضویوبازدیداززندانشهرستانتایبادافزود:زندان
محل اصالح است و می توان با یک تصمیم درست و
اراده الزم مسیر زندگی را تغییر داد.رئیس سازمان
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتــی با بیان این که
کمبودها و محرومیت ها نمی تواند نافع مســئولیت
فردی افراد باشد افزود :هیچ کس از مسیر اشتباه به
راحتی نرسیده و شاید در ابتدا خوشی های زودگذر
به همراه داشته باشد اما مال حرا م مشکالت فراوان
بههمراهخواهدداشت.

معاوناستانداراعالمکرد:

کاهش 83درصدی مسافران
جاده ای استان طی 9ماه امسال

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری،
آمار ورودی مسافران و زائران به استان را اعالم کرد
و از کاهــش ورود مســافران و زائران به اســتان خبر
داد .به گــزارش روابط عمومی اســتانداری ،براتی
در خصوص آمار ورودی مسافران و زائران به استان
و مشهد ،اظهار کرد :با مشــارکت و همکاری مردم،
موضــوع رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی در آذر
امسال نسبت به ایام مشابه سال قبل بسیار متفاوت
ارزیابی میشــود .وی افزود :در آذر امســال شاهد
کاهــش  63درصــدی در بخش ورود وســایل نقلیه
عمومی به مشــهد و کاهش  83درصدی به اســتان
بودهایم .براتــی در ادامه میزان کاهــش ورودی در
دو بخش هوایی و ریلی را به ترتیب  69و  59درصد
اعالم کرد .وی با تشریح آمار تفکیکی در این زمینه
گفت :در مجمــوع در  9ماه اول امســال  83درصد
در بخش حمل و نقل عمومــی جادهای 78 ،درصد
در حمل و نقل ریلــی و  ۷۰درصد در حــوزه حمل و
نقل هوایی نســبت به مدت مشابه ســال قبل شاهد
کاهــش بودهایم .معاون هماهنگــی و مدیریت امور
زائران استانداری افزود :از اهتمام مردم عزیز استان
و کشور در رعایت مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا
تشکر ویژه می کنم .مشهد در وضعیت آبی و مطلوب
قرار دارد و امید است با ادامه این رعایتها روز به روز
شاهد کاهش چرخه انتقال بیماری در کشور باشیم
و همچنین در آینده نزدیک این بیماری کامال ریشه
کن شود و متعاقب آن شــاهد حضور گسترده مردم
والیتمدار ایران اسالمی و جهان اسالم همراه با شور
و نشاط معنوی در تشرف به مشهد الرضا(ع) باشیم.

فرماندارشهرستانفیروزه:

مجمع خیرین کمک به ازدواج
جوانان در شهرستان فیروزه
تشکیلمیشود

گلســتانی/فرماندار شهرســتان فیروزه در گفت
وگو با خراســان اظهــار کرد:برای رفع مشــکالت
جوانــان و افزایــش آمــار ازدواج و تحکیــم بنیــان
خانواده در زوج هــای جوان،مجمع خیرین کمک
به ازدواج جوانان در فیروزه تشکیل می شود.دکتر
حکیم پــور افزود:دبیرخانه امور جوانــان در اداره
ورزش و جوانــان با کمــک منابع محلــی،در مدت
محدود برای شناسایی و دعوت از خیرین اقدام می
کند.وی گفت:حضور خیرین و روند اجرایی کمک
به جوانان در قالب سازمان مردم نهاد خواهد بود.
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پیکرشهیدحسینی 35سال
پس ازشهادت در زادگاهش
تشییعمیشود

در سفر استاندار به سرخس انجام شد

 32مصوبهبرایتوسعهشهرستانسرخس

در پایان سفر استاندار به سرخس  32مصوبه
برای توســعه اقتصادی شهرستان سرخس با
تعیینزمانبرایاجرایمصوباتتصویبشد.
معتمدیان به دســتگاه های اجرایی اســتان
دســتوراتی بــرای اجــرای هــر مصوبــه داد و
زمانــی را بــرای آن ها تعییــن کــرد و از آن جا
که مصوبــات در زمــان خودش بایــد اجرایی
شــود به معاون عمرانــی تاکید کردکــه روند
عملیاتــی شــدن مصوبــات را رصــد کند.بــه
گزارش خراســان رضوی فرماندار ســرخس
گفت:مهــم تریــن مصوبــات ســفر اســتاندار
بــه شهرســتان درحــوزه راه وبهداشــت بود.
محمد رضــا رجبی مقدم با اشــاره به تصویب
بیش از  ۳۰پروژه برای شهرســتان سرخس
در سفراســتاندار افــزود:در بخــش راه مقرر
شــد طــرح مطالعاتــی  14کیلومتــر از محور
ســرخس -مشــهد حد فاصــل جهــاد نصر تا
پاســگاه اســماعیل آبــاد در دســتور کار قرار
گیرد همچنین تعریض  3/5کیلومتری راه یا
همان ایجاد باند کند رو تامین اعتبار شود  ،پل
پس کمر تا پایان ســال به بهره برداری برسد
وشرکت ساخت راه ها محدوده باقی مانده از
جاده مقابل آرامستان در سرخس را به بولوار
امام جواد (ع)متصل کند.فرماندار گفت:از
دیگر مصوبات بحث تخصیص اعتبارات ملی
و استانی برای فعال کردن پروژه راه مشهد-
ســرخس در محــدوده قطعــه  4الف بــود که
اســتاندار قول پیگیــری از وزارت نفت برای
عمل به تعهداتــش و کمک به احــداث جاده
سرخس راداد وهمچنین گفت:دراستفاده از
ماده  ۵۶هم برای جاده سرخس که یک پروژه
ملی اســت ،از دو بانک قول مساعدت گرفته
شده اســت.وی دیگر مصوبه مهم این سفررا
بحث تکمیل بیمارستان لقمان بیان وتصریح
کرد:مقرر شــد پیگیر توافقات قبلی با آستان
قدس به صورت مشــارکت  50درصدی بین
دانشــگاه علوم پزشــکی وآســتان قــدس در

•گفت و گو با مردم روستای مرزی
پسکمر شهرستان سرخس

استاندار همچنین از روستای پسکمر مرکز
دهستان پل خاتون بازدید کرد .محمدصادق
معتمدیان در ایــن بازدید که احســان قاضی
زادههاشمینمایندهمردمسرخسنیزحضور
داشــت ،ضمن گفت و گو بــا مــردم محلی ،از
نزدیکازمشکالتمردماینروستامطلعشد،
در روســتای پسکمر کــه در پنــج کیلومتری
مرز ترکمنســتان و  ۷۵کیلومتری شهرستان
سرخس واقع شده است ۱۵۰۰ ،نفر زندگی
میکنند.
•بازدید از سد دوستی و منطقه ویژه

تکمیل وراه اندازی بیمارستان لقمان حکیم
سرخس باشد وهمچنین پروانه بهره برداری
دی کلینیک غدیر به عنوان بیمارستان صادر
شودوبراســاس تعرفــه های دولتــی به مردم
خدمات رسانی کنند.
فرمانــدار از دیگــر مصوبــات این ســفر را راه
اندازی فرودگاه ســرخس ،رفع مشکالت در
بخش کشاورزی ،طرح جامع شهر ،انتقال آب
از سد دوستی ،استقرار اداره راه شهرسازی
و ...اعالم و به منظور عملیاتی شدن آن برای
مدیران استان زمان تعیین کرد.
•بهره برداری از فاز یک پارک گوگردی

در ســفر محمدصــادق معتمدیان اســتاندار
 ،فــاز یــک پــارک گوگــردی گنبدلــی در
منطقــه خانگیــران شهرســتان ســرخس
بهرهبرداری شد .ســاخت این پارک از سال
 ۹۶و در زمینــی به مســاحت  ۹هکتــار آغاز
شــده اســت و بــرای  ۱۵۰نفــر به طــور ثابت

ایجــاد اشــتغال میکنــد.در فــاز نخســت
پارک گوگــردی  ،نزدیک به  ۳هــزار میلیارد
ریال بــه صورت ثابــت و جاری توســط بخش
خصوصــی ســرمایهگذاری شــده اســت ،
اســتاندار همچنین از پاالیشــگاه گاز شــهید
هاشمینژاد نیز بازدید کرد.
•وضعیت قطعه  ۴الف پروژه محور
مشهد_سرخس

استاندار در ادامه از قطعه  ۴الف پروژه محور
مشهد_ســرخس بازدیــد کــرد و از آخریــن
وضعیــت اجرایی ایــن پــروژه عمرانی اطالع
یافــت .از مســیر  ۱۷۰کیلومتــری مشــهد-
ســرخس ۱۲۵ ،کیلومتــر توســط شــرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده و حدود
 ۴۵کیلومتــر در حال احداث اســت.گفتنی
است ،طول قطعه  ۴الف پروژه محور مشهد-
سرخس  17.5کیلومتر است.

معتمدیــان طــی ســفر یــک روزه خــود بــه
شهرستان سرخس ،از ســد دوستی و پاسگاه
مرزی پل خاتــون بازدید کــرد .در این بازدید
وی از آخرین وضعیت این سد اطالع یافت.
وی از منطقــه ویــژه اقتصــادی ایــن
شهرســتان بازدیــد کــرد و در جریــان رونــد
فعالیــت واحدهــای ایــن مجموعــه قــرار
گرفت .محمدصادق معتمدیان از واحدهای
پاســارگاد خاورمیانه ،پترو سرخس ایرانیان
و کاشی و ســرامیک تندیس ابریشــم بازدید
کرد.در ایــن بازدیــد ،متولیان ایــن واحدها
ضمن اشــاره بــه موانع و مشــکالت بــه بیان
برنامههــای خود بــرای توســعه و تکمیل این
واحدها پرداختند.
•دیدار استاندار با خانواده شهید

معتمدیــان در ادامــه برنامههــای خــود در
ســفر به شهرســتان مرزی ســرخس با یکی از
خانوادههای شــهید ایــن شهرســتان دیدار و
گفتوگو کرد.استاندار در ادامه بازدیدهای
خودازشهرستانسرخسوروستاهایمحروم
اینمنطقه،باحضوردرمنزلشهیدبلقدر یادو
خاطره شهیدان را گرامی داشت.

رئیس کمیته امدادکشور :

100واحدمسکونی برای مددجویان فریمان احداث می شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشــوربه چهار شهرستان
فریمان،تربتجام،تایبادوصالحآبادسفرکرد.بختیاری درسفر
به شهرســتان فریمان گفت :با همکاری مســئوالن شهرســتان
فریمان  ۱۰۰واحد مســکونی بــرای مددجویان کمیتــه امداد
فریماندربازهزمانی ۱۸ماهاحداثمیکنیم.
بختیاری در تربت جام نیز اظهار کرد  :توانمند سازی و اشتغال
مددجویانازاهدافاصلیامداداستوامسالبرای  ۲۱۰هزار
نفر اشــتغال ایجادشــده اســت .وی از آغاز لوله کشــی گاز برای
 900خانــوار از مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد در
شهرســتان صالــح آبــاد خبرداد.به گــزارش خراســان رضوی،
رئیس کمیته امداد کشور با حضور در فریمان ابتدا با دو خانواده
مددجــوی کمیته امــداد دیدار و ســپس اولیــن مرکز تخصصی
زکات شهرســتان فریمان را افتتاح کرد .بختیــاری با حضور در
جمع مسئوالن و اعضای کمیته امداد امام خمینی(ره) فریمان
نیز گفت :بحث مسکن برای ما اولویت است بنابراین امیدواریم
با همکاری مسئوالن شهرســتان فریمان  ۱۰۰واحد مسکونی
برایمددجویانکمیتهامدادفریماندربازهزمانی ۱۸ماهاحداث
کنیم .بختیاریبابیاناینکهفرهنگسازیوخودباوری بایددر
کارها و فعالیت های امداد دیده شود افزود :برنامه اصلی کمیته
امداد توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات با رعایت حرمت برای
مددجویاناست .ویبابیاناینکه ۳۰درصدخدماتسالمندان
امدادتوسطمراکزنیکوکاریدرکشورانجاممیشودافزود:مردم
خراسان رضوی از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۰میلیارد تومان به
نیازمندانکمککردند.
•  ۲۱۰هزارشغلویژهمددجویان ایجادمیشود

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در بدو ورود به تایباد
به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام و از یک واحد
اشتغال زایی در این شهرستان بازدید کرد .رئیس کمیته امداد
امــام خمینی (ره) کشــور درتایباد گفــت :برای توانمندســازی
مددجویانزیرپوششایننهادحمایتیتاپایانامسال ۲۱۰هزار
شغل در کشور ایجاد میشود.سید مرتضی بختیاری در حاشیه
سفربهتایباد وبازدیدازیکطرحاشتغالزاییدراینشهرستان
افزود :از این تعداد اشتغال پیش بینی شده تا پایان آذر ماه۱۵۰
هزار فرصت شغلی در کشور به سرانجام رسیده که در این حوزه
 ۶۱هزار میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه پرداخت شده
است.وی ادامه داد :با اعتباراتی که دولت در سال آینده در حوزه
اشتغال خانواده های مددجوی کمیته امداد امام خمینی ( ره )
پیشبینیکردهومجلسبهدنبالافزایشآناست،امیداستدر
سالآینده ۳۰۰هزارفرصتشغلیدرکشورایجادشود .رئیس
کمیته امداد امــام خمینی (ره) گفت :مســکن دومیــن اولویت
کمیتهامدادبرایتوانمندسازیمددجویانزیرپوششاستکه
در این زمینه امسال ۴۳هزار واحد مسکونی تحویل مددجویان
میشودوتاکنون ۲۰هزارواحدمسکونیتحویلشدهوبقیهنیز
تالش میشود تا پایان سال تحویل شود.بختیاری با بیان این که
کمیتهامدادعزمخودراجزمکردهاستتامشکالتخانوادههای

ک فرماندار
موفق هنر توســعه کارراهــم دارند و قرار شــد با کمــ 
درشهرک صنعتی زمینبیشــتری دراختیار این خانواده موفق
قراربگیرد.بختیاریبهاینخانوادهمددجوقولداد:اگرکارگاهرا
توسعهبدهندودراینکارگاه،به مددجویانجوانآموزشبدهند
واشتغالایجادکنند،بهازایهرنفر ۵۰میلیونتومانتسهیالت
قرض الحســنه پرداخت می شــود.وی با اشــاره به تسهیالت در
نظرگرفتهشدهدرمجلسشورایاسالمییادآورشد :سالآینده
۳۰۰هزاراشتغالایجادخواهیمکردوامسال ۲۱۰هزاراشتغال
در برنامه است که تا آخر آذر ماه ۱۵۰هزار اشتغال ایجاد شده و
بقیهپروندههادربانکهایعاملاستوامسالبرای ۲۱۰هزار
نفراشتغالایجادخواهیمکرد.
زیرپوششرابهکمترینمیزانبرساند،ادامهداد:بررسیهانشان
میدهد ۳۴هزارواحدمسکونیمددجویاندرکشوربدونحمام
 ۳۸،هــزار و ۵۰۰خانوار بدون ســرویس بهداشــتی و ۴۹هزار
خانوادهبدونلولهکشیگازهستندکهتالشمیشودطیتفاهم
نامهبااستانداریها،صنایعوخیرانحقیقیوحقوقیمشکلاین
خانوادههابرطرفشود.ویگفت:تفاهمنامههاییدراستانها
برای تامین مســکن مددجویان مبادله میشود و تامین مسکن
برای یتیمان از سیاستهای دولت اســت که تالش میشود در
مدت یک سال یتیمان بدون مسکن در روستاها خانهدار شوند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشــاره به ســرفصلهای
کاریوخدمتیکمیتهامدادبهجامعههدف،افزود:مسکنیکی
ازمهمترینوگرانترینبستههایحمایتیاستکهاولویترابه
خانوادههایایتام،روستاییانوخانوادههایدارایبیشازسهنفر
جمعیتاختصاصدادهایم.
• توانمندسازیواشتغالمددجویانازاهدافاصلی
امداداست

رئیسکمیتهامدادکشوردرسفربهتربتجامودرحاشیهبازدیداز
کارگاهمصنوعاتفلزیدرگفتوگوباخراسانبااشارهبهاهداف
سفربهاستانخراسانرضویگفت:سفربهشهرستانهایاستان
خراسانرضوی باهدفتوانمندسازیواشتغالمددجویانانجام
شد که دربازدید از سه شهرســتان تایباد ،صالح آباد و تربت جام
برای توانمندسازی و اشتغال مددجویان اقدامات خیلی خوبی
درتربت جام و استان انجام گرفته است .بختیاری افزود :دراین
بازدیدهاتوانمندسازیرادرزمینهاشتغالومسکنوفعالیتهای
فرهنگیرادرعرصهخودباوریوخوداتکاییواینکهمامیتوانیم
تعریفمیکنیم.ویاضافهکرد:الحمدهللکارهایبزرگیدراین
سهشهرستانکهبازدیدبهعملآمدانجامگرفتهوسهمیکهبرای
اشــتغال تعیین شــده بود به طور صددرصد عملیاتی شده است
.وی اظهار کرد :حمایت فرمانــداران و بانک های عامل در تربت
جامبسیارتعیینکنندهبودودربازدیدازکارگاهصنعتیخانواده
موفقامینی،اینعزیزانباانگیزهوبامبلغ۶۵میلیونتومانوام
توانستند سه اشتغال ایجاد کنند.وی تصریح کرد :این خانواده

•صالحآبادازمحرومترینشهرستانهایکشوراست

رئیسکمیتهامداددرسفربهصالحآبادگفت:شهرستانصالحآباد
از محروم ترین شهرستان های کشور است و یکی از برنامههایی
که در شهرســتان صالح آباد داریم ،لوله کشــی گاز ۹۰۰خانوار
از مددجویان عزیز تحت پوشــش کمیته امداد در این شهرستان
اســت.بختیاری افزود :در بیــش از ۵هزار منــزل از مددجویان
کمیته امداد علمک گاز نصب شده و لوله کشی گاز منازل آن ها
نیزدرحالانجاماست.درهمینزمینهتفاهمنامهایبااستاندار
خراســان رضوی منعقد شــده و نیمی از هزینه لوله کشی گاز را
استانداریوبقیهراکمیتهامدادپرداختمیکند.سیدمرتضی
بختیاری در مراســم افتتاح یــک واحد مســکونی مددجویی در
روستایجنتآبادخاطرنشانکرد :درشهرستانصالحآباد205
واحد مســکونی برای مددجویان در حال احداث است که از این
تعداد 36واحدمسکونیدرشهروبقیهدرروستاهایشهرستان
تا پایان فروردین سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.وی
اظهار کرد :یکی از برنامه های خوبی که در شهرستان صالح آباد
میتواندبهعنوانالگوبرایسایرشهرستانهاقرارگیرد،آموزش
اشتغال زایی اســت که در این طرح 300خانواده آموزش گلیم
بافیدیدهاندوایناشتغالزاییانجامشدهاست.فرماندارصالح
آباد گفت :در این ســفر پس از بازدید از طرح اشتغال زایی تولید
فرش و گلیم و انجام صادرات آن ،مقرر شد با کمک کمیته امداد
 ۳۰۰اشــتغال خانگی در تعدادی از روستاهای این شهرستان
برایزنانسرپرستخانوارراهاندازیشود.ولیقلیچیبااشاره
به این که ۲۰۵واحد مســکونی در شهرســتان در حال ســاخت
است افزود :با مساعدت ویژه کمیته امدادکشور مقرر شد ۲۰۰
واحد مســکونی دیگر نیز برای ســال ۱۴۰۰به این شهرســتان
اختصاصیابد.ویخاطرنشانکرد:لولهکشیداخلیگاز۹۰۰
واحدمسکونیمددجویانبامشارکتکمیتهامدادواستانداری
(هر کدام  50درصد) در این سفر با اعتبار  ۵۴میلیارد ریال آغاز
شد.وی اظهار کرد :افزایش اعتبارات و تسهیالت اشتغال ماده
،۱۶مشارکتدرتهیهتبلتدانشآموزی،تامینوسایلگرمایشی
و  ۲۰۰ســری جهیزیه از درخواســت های مددجویان بود که به
صورتمکتوببهرئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)کشورارائه
ومقررشدبهدستور ویپیگیریشود.

مرشــدلو/فرمانده حوزه مقاومت بســیج امام رضا
(ع) شــهر خــرو گفت :پیکر شــهید ســید ابوالفضل
حسینی که از طریق آزمایش  DNAشناسایی شده
،به زادگاهش بر می گردد .ســرگرد مهدیانفر افزود
 :شهید سید ابوالفضل حســینی فرزند سید حسن
در سال ۱۳۴۸در شــهر خرو متولد و در زمان جنگ
تحمیلیبهعنوانبسیجیازطریقتیپ ۲۱امامرضا
(ع)بهجبهههایحقعلیهباطلاعزامشدکهدر۲۱
بهمن ماه  ۱۳۶۴در عملیات والفجر  ۸در منطقه ام
الرصاص عراق به شهادت رسید .وی گفت  :مراسم
وداع با شهید در شب شــهادت حضرت فاطمه (س)
برگزارودرسالروزشهادتآنحضرتمراسمتشییع
وتدفیندرمحلهسفلیشهرخروانجاممیشود.

مدیرامورآبتربتجام،تایبادوباخرزخبرداد:

انسداد ۶۷حلقه چاه غیرمجاز
در باخرز

حقدادی  /مدیر امور منابــع آب تربتجام گفت :از
ابتدای دیماه توســط کارشناســان این امور تعداد
 ۶۷حلقه چــاه غیرمجــاز نیمــه عمیق در روســتای
اســتجرود از توابع بخش باال والیت باخرز شناسایی
و پر شد.اختری با اشــاره به این که واحدهای گشت
و نظارت توانستند این اقدام را برای حفظ منابع آبی
انجام دهنــد افزود :از محل انســداد آنها میشــود
انتظار داشت  ۱۰۸۵۴۰۰مترمکعب صرفهجویی
صورتگیرد.

دمای هوای استان
تا ۱۵درجه کاهش مییابد
کارشناسمرکزپیشبینیهواشناسیاستانگفت:
روندکاهشدمایهوایاستانازشنبهآغازمیشود،
بر این اســاس دمای هوای اســتان ظرف هفته آینده
بین ۱۰تا ۱۵درجهنسبتبهجمعهکاهشمییابد.
اثمریدرگفتوگوباایرناافزود:بیشینهدمایهوای
مشهدنیزظرفهفتهآیندهتاششدرجهسلسیوس
افتمیکندوکمینهدمایهوایمشهدبهپنجدرجه
زیرصفرمیرسد.

