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معاون اداره کل راه و شهرسازی
خبر داد:

در سفر وزیر ارتباطات به مشهد
مطرح شد

 3شرط وزیر برای توسعه اینترنت
و شبکه همراه در روستاهای استان

چهارقلوهایمشهد
زیرچترحمایت
صفحه۲

عضوشورایشهرمشهد:

پیگیرابطالمصوبه
بهره برداری از پیاده رو
هستیم

سهم  93هزار واحدی استان
از طرح جهش تولید مسکن
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تولیتآستانقدس رضوی:

دوشنبه  ۳آبان  1۸ / 1400ربیع االول 1443
 4صفحه/شماره  / 481۳قیمت 600 :تومان

موکبهای دهه آخر
صفر مروج فرهنگ
رضوی باشند

گالیه تولیدکنندگان از رانت و هزینه های اضافه حمل نهاده ؛ خراسان راهکارها را بررسی کرد

«پشتبارنامه»رویدوشمردم!

صفحه۲

نجات معجزه آسای
زن 75ساله
از داخل چاه

صفحه4

صفحه۳

رئیسپلیسراهاستان
خبرداد:

صفحه۱

افزایش  20درصدی
ورود خودروهای
غیربومی
صفحه۲
مدیرعاملشرکتگازاستان
اعالمکرد:

دودکش ،عامل
 ۷۰درصد حوادث
گازگرفتگی

صفحه۳

صفحه۲

نجات معجزه آسای
زن  75ساله از داخل چاه
اصغری /رئیس آتش نشــانی و خدمات
ایمنی شــهرداری فریمان گفــت :در پی
تماسباسامانه ۱۲۵مبنیبرسقوطیک
زن در چاه ،تیم امداد و نجات آتش نشانی
و خدمــات ایمنــی شــهرداری فریمان به
سرعتبهمحلحادثهاعزامشد.بهگزارش
خراســان رضوی ،علی رضایــی گفت :با
توجه به ریــزش دهانه چاه و خالی شــدن
موزاییک های پیرامون آن عملیات امداد
بسیار حساس و سخت شده بود بنابراین
بعدازحدود 45دقیقهباتالشامدادگران
و استفاده از چرخ چاه و وسایل مخصوص
زن ۷۵ســاله ای که متاســفانه از ناحیه پا
دچار شکســتگی شــده بود از چاه بیرون
کشــیده و تحویــل عوامل اورژانس شــد.
رضایی با تشکر از زحمات کارکنان آتش
نشــانی ،از مردم فهیم فریمان خواســت
برای حفر چاه در محل مناســب و بازدید
و پر کــردن چاه هــای قدیمــی و حفر چاه
جدید اقدام کنند تا از بروز چنین حوادث
ناگواریجلوگیریشود.

فوت دلخراش راننده پیکان
در تصادف با پژو پارس
شــجاعی مهــر /بــر اثــر تصــادف دو
خــودروی پیــکان و پژو پــارس در محور
نیشــابور  -قوچان در محدوده ســه راه
امیرآبــاد و آتــش گرفتن پیــکان راننده
این خــودرو براثر ســوختگی وجراحت
درگذشــت و ســه نفرمصــدوم شــدند.
مصطفــی نیــک افشــار رئیــس مرکــز
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نیشــابور در ایــن بــاره گفت :بــه دنبال
تصــادف رخ بــه رخ ،خودروی ســواری
پیکان دچار آتش ســوزی شــده بود که
توســط نیروهای امدادی آتش نشــانی
خاموش شد اما متاسفانه راننده پیکان
به علت شدت جراحات قبل از رسیدن
کارکنان اورژانس فوت کــرده بود .وی
بیان کرد :ســه مصدوم دیگر این حادثه
بعــد از انجــام اقدامات درمانی توســط
کارشناســان اورژانــس  ۱۱۵بــه مرکز
آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی حکیم
انتقال داده شدند.

تفاهم 6هزار
میلیاردیبرای
اجرایپروژههای
شهری

مدیرکل مدیریت بحران:

 ۷۰درصدخانههای
روستاییاستان
مقاو مسازینشده
است
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری
خراســان رضــوی بــا بیــان ایــن کــه در
مقاومسازی منازل مسکونی در روستاها
هنــوز بــه درصــد نرمــال نرســیدهایم،
افــزود :از  ۴۵۰هزار واحد مســکونی در
خراســان رضوی فقط حدود  ۳۰درصد
مقاومسازی شده است...


صفحه۳

فرماندارتربتجامتشریحکرد:

وضعیت مصوبات سفر استاندارسابق به روستای صیدآباد
حقدادی/فرماندارتربت جام درحاشــیه اهدای
بستهلوازمتحریروکفشبهدانشآموزانروستای
مــرزی صیدآباد ازمصوبات ســفر استاندارســابق
خراسانرضویبهخبرنگارماگفت:استاندارسابق
خراسانرضویدرسفرشهرستانی بهتربتجامبا
حضوردرروستایصیدآباددرجمعمسئوالن مبلغ
یک میلیون تومان وجه نقد برای هرخانوارســاکن
دراینروستا،بستهلوازمتحریربرای ۳۰دانشآموز
بهمبلغ۵۰۰هزارتومانویکجفتکفش،احداث
دوکیلومترراهروستاییوساختمدرسهدوکالسه
برایمردمروستایصیدآبادراقولداد.
مرتضــی حمیــدی افــزود :پــس از انجــام ســفر
استاندارسابقبهتربتجاممصوباتسفرازطریق

اســتانداری پیگیری و قــول های استاندارســابق
بهمردمصیدآبادعملیشدهاست.
وی ادامه داد :مبلغ  ۶۳میلیون تومــان در روز ۲۶
مهرماه به حساب  ۶۳سرپرســت خانوار واریز شد
و ۳۰بســته لواز م تحریر به همراه ۳۰جفت کفش
تهیهوباحضورجمعیازمسئوالناجراییونظامی
ومعلمان به دانش آموزان روستای مرزی صیدآباد
اهــدا شــد .وی تصریح کــرد :عملیــات اجرایی دو
کیلومترراه دسترسی به روستا شروع شده و ادامه
دارد،عملیاتساختمدرسهدوکالسهنیزبادستور
استاندار ســابق به ســازمان برنامه وبودجه استان
واداره کل نوســازی مدارس تامین اعتبار شده و به
زودیشروعخواهدشد.

کشف انبار بزرگ نگهداری داروهای غیرمجاز در نیشابور
شجاعیمهر/فرماندهانتظامیشهرستاننیشابور
از شناســایی یک انبار بزرگ داروهــای غیرمجاز و
دستگیرییکمتهمدراینزمینهخبرداد.سرهنگ
علیرضاحسینعلیزادهگفت:درپیدریافتخبری
مبنی بر نگهداری و فروش داروهای تاریخ مصرف
گذشته و غیرمجاز توسط فردی سودجو در یکی از
مناطقشهرنیشابور،پیگیریموضوعدردستورکار
پلیس شهرستان قرار گرفت .وی افزود  :مأموران
تجسسکالنتری ۱۴پسازبررسیصحتوسقم
خبر به همراه مقام قضایی و کارشناسان دانشکده
علوم پزشکی نیشابور به محل مدنظر مراجعه و در

بازرســی از این مکان بیش از  ۱۰۰۰نــوع داروی
غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشــته به همراه بیش از
 ۱۰۰ســرم به وزن تقریبی یک تن کشــف کردند.
این مقام انتظامی با بیان این که در بازرسی بعدی
از این مکان وسایل ساخت دندان مصنوعی نیز که
دریکمحیطکامالغیربهداشتیتهیهونگهداری
میشد ،کشف شد ،خاطرنشــان کرد :برابر اعالم
نظــر کارشناســان ،ارزش ریالی داروهای کشــف
شده ۲۰میلیاردریالبرآوردشدهکهبادستورمقام
قضایی داروهای کشــف شــده تحویل نمایندگان
دانشکدهعلومپزشکیشد.

فرسودگی ۶۰درصد شبکه آب رسانی خلیل آباد
حســین نوری  /مدیــر آب و فاضالب شهرســتان
خلیلآباد  گفت:حدود ۶۰درصدشبکهآبرسانی
در شهر و روستاهای این شهرستان فرسوده است
که برای تعویض شبکه به اعتبار زیادی نیاز داریم.
کاظمی افزود :بر اســاس اولویتبندیهای انجام
شــده با مشــارکت اهالی و مردم در شــهر و روستا
تعویض شبکههای آبرســانی را انجام میدهیم.
وی طــول شــبکههای آب رســانی شهرســتان را
 ۳۰۰کیلومتر اعالم و بیان کــرد :با توجه به اعتبار
موجــود هر ســال تنهــا حــدود 3تــا4هزار متــر از
شبکههای فرســوده را میتوان تعویض کرد .مدیر
آب و فاضــاب شهرســتان خلیلآبــاد گفــت :هم
اکنون ۱۸۰کیلومتر شبکه آب رسانی شهرستان
فرسوده اســت که برای تعویض هر کیلومتر از این
شــبکه به ۱۰۰تا ۱۵۰میلیون تومــان اعتبار نیاز
اســت اما به دلیل کمبود منابع مالی این تعویض و
به سازی بر اساس اولویتها انجام میشود .وی از
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دانشگاهعلومپزشکی
مشهدهشدارداد:
عکس :ایسنا  -نمایی از روستای کنگ

تجلیلاز
افتخارآفرینان قرآنی
استان

شهردار مشهد خبر داد:

تعویض شبکههای آب رسانی فرسوده روستاهای
ابراهیمآباد و ســعدالدین به طور کامل خبــر داد و
افزود :در روســتاهای دیگر هم این مشــکل وجود
دارد و بــر اســاس اولویــت بایــد تعویض شــبکه آن
صورتگیرد.براساسبرآوردانجامشدهشبکههای
فرسوده حدود ۲۸تا ۳۰درصد هدررفت آب دارد
 .مهم ترین علت هدررفت آب شــبکههای فرسوده
اســت .کاظمی به وضعیــت طرحهای نیمــه تمام
شهرستان اشــاره و اظهار کرد :پروژه آب رسانی به
شهرخلیلآبادو ۱۸روستایاطرافآننیزدردست
انجاماستکهایناقداماتشاملحفرچاه،ساخت
مخزن و هفت کیلومتر لولهگذاری میشود .وی با
بیان این که این پروژه  ۸۰درصد پیشرفت داشته،
تصریح کرد :امیدواریم پروژه مزبور تا پایان امسال
واردمدارشود.باایناقدامحداقل ۳۰لیتربرثانیه
وارد مدار شهرستان خواهد شــد که کمک خوبی
برایفصلتابستاناست.

شیبافزایشی

مراجعانکرونا

صفحه۲

