اخبار
جامعه

فرماندهحوزهمقاومتبسیجشهید
صیادشیرازیخبرداد:

حضور 50جهادگر برای ارائه
خدمات پزشکی به روستاهای
محروم تربت جام
حقــدادی /فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید
صیاد شیرازی از حضور 50جهادگر گروه جهادی
برای ارائه خدمات در بخش های پزشکی ،بینایی
سنجی،چشم پزشکی ،داروخانه و تعمیرات لوازم
خانگی در روســتاهای محــروم اطراف چــاه مزار
شهرســتان تربــت جــام خبرداد .فرمانــده حوزه
مقاومت بســیج شــهید صیاد شــیرازی با اشاره به
برگزاری اردوی جهادی گروه شهید ابراهیم هادی
در روســتاهای محروم تربت جام گفت :پا در راهی
نهادیم و گام در میدانی که سراسر درد و رنج است،
در راهــی که شــاید اکنون بــه گونه ای دیگــر به آن
می نگریم ،راهی که تا می توانیــم باید برویم ،درد
محرومین ،محوری است که ما را دورهم جمع کرده
است .اردوی جهادی گروه شهید ابراهیم هادی به
استعداد  ۵۰نفر از جهادگران با محوریت چاه مزار
و روستاهای اطراف آن برگزارشد.میثم مختاری با
قدردانی از جهادگران گروه جهادی شهید ابراهیم
هادی افــزود :اردوی جهادی با همکاری شــورای
اســامی ،دهیاری و پایگاه مقاومت بســیج شهید
معلمی چاه مــزار در بخش های پزشــکی ،بینایی
سنجی،چشم پزشکی ،داروخانه ،تعمیرات لوازم
خانگی و بازی های بومی و محلی با پوشــش دادن
روستاهای اطراف چاه مزار برگزار شد.

سرپرستبخشداریمرکزیبردسکن:

مانده حساب دهیاری ها با نظر
شوراها در روستاها هزینه شود

علــی نوری/سرپرســت بخشــداری مرکــزی
بردســکن گفــت :دهیــاران مانــده حســاب
دهیــاری هــا را بــا نظــر شــوراها در روســتاها
هزینــه کننــد و بــرای تعییــن تکلیــف پــروژه
هــای ناتمــام کمیتــه ای را تشــکیل دهنــد و
هیــچ تفاهــم نامــه ای را بــدون هماهنگــی
بخشــداری بــا ادارات امضــا نکنند.سرپرســت
بخشــداری مرکــزی بردســکن اظهــار کــرد :
دهیــاران بایــد مکاتبات خــود را از طریق شــبکه
دولت انجام دهند .مهندس محمد غالمی زارع در
جمع دهیاران بخش مرکزی بردسکن با بیان این
که تنها دو روســتا مکاتبات خود را از طریق شبکه
دولت ارجاع می دهنــد ،افزود :دهیــاران مانده
حســاب دهیاری ها را با نظر شــوراها در روستاها
هزینه کنند و برای تعیین تکلیف پروژه های ناتمام
کمیته ای را تشکیل دهند و هیچ تفاهم نامه ای را
بدون هماهنگی بخشداری با ادارات امضا نکنند.
وی به ظرفیت ها و پتانســیل هــای بخش مرکزی
بردسکن در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت:
تمام تالش و همت دهیاران باید بر توسعه و عمران
روستاها باشد و دراین خصوص مشارکت خیران
را نیز داشته باشند .سرپرست بخشداری مرکزی
بردسکن از دهیاران خواست به عنوان نمایندگان
دولــت در روســتاها درراســتای رفع مشــکالت و
مطالبات مــردم گام بردارند و دریک هــم افزایی
و تعامل ســازنده با هماهنگی بخشداری از طریق
دســتگاه ها پیگیر حل مشــکالت و خواسته های
روستاییان باشند .وی به پیگیری های انجام شده
در بحث مشــکل اینترنت و شــبکه های دیجیتال
روســتاهای منطقه کوهپایه این بخش اشاره کرد
و گفت :بحث نام گذاری معابر برخی از روســتاها
در کمیته نام گذاری در حال انجام اســت و پس از
تصویب ،معابر نام گــذاری و منازل پالک گذاری
خواهند شــد .غالمی با توجه به سرد شدن هوا از
دهیاران خواست برای اطالع رســانی و ذخیره و
تامین ســوخت مورد نیاز اماکن عمومی و نانوایی
ها درروســتاها اقدام کنند تا در مواقع اضطراری
با بحران مواجه نشوند.

رئیسادارهصمتتایبادخبرداد:

استخراج ساالنه ۷۰۰هزار تن ماده
معدنی در تایباد

کلثومیان/رئیــس اداره صنعــت ،معــدن و تجارت
تایبادگفت:ساالنه  ۷۰۰هزارتنانواعمادهمعدنی
از معادن تایباد اســتخراج میشــود .محمد کریمی
افزود :تایبــاد دارای ۲۷پروانه بهرهبــرداری معادن
است که ســاالنه  ۷۰۰هزار تن انواع ماده معدنی از
آنهااستخراجمیشود.ویاظهارکرد:معادنتایباد
از نوع سنگ آهن ،گرانیت ،ســیلیس ،باریت ،خاک
معدنی و مرمریت هستند و این منطقه  ۶میلیون تن
ذخیرهمعدنیداردکهدرمجموعتعداد ۲۹۱نفردر
معادنتایبادمشغولکارهستندکهبهعنوانکارگر،
مســئول فنــی و کاربــر ماشــین آالت کار میکنند.
کریمی گفت :ســاالنه ۱۲۰هزار تن ســنگ آهن در
تایباد اســتخراج و ۱۰درصد آن به صــورت عیار باال
فراوریمیشودومسیردسترسی ۳۰درصدمعادن
مناسبنیستیانیازبهمرمتدارندویکمعدنسنگ
مرمریتبهعلتراهنامناسب،تعطیلشدهاست.وی
بااشارهبهظرفیتمعادنکشورافغانستانتاکیدکرد:
گهایمعدنیازافغانستانوفراوریآن
وارداتسن 
ها ،میتواند باعث توسعه اقتصادی منطقه شود که
نیازمندبرنامهریزیاست.
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مدیرعاملشرکتآبمنطقهایاستانمدعیشد:

یکلیترازآبکشاورزیرا بهفوالدنمیدهیم

مدیــر عامل شــرکت آب منطقــه ای خراســان رضوی با اشــاره
به مخالفــت بــا تامیــن آب صنایع فــوالدی از طریق چــاه های
کشاورزی و پســاب ،گفت :حتی یک لیتر از آب کشاورزی را به
فوالد اختصاص نخواهیم داد ،شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی با تغییر کاربری چاه کشــاورزی به صنعتی برای تامین
آب صنایع فوالدی در تربت حیدریه مخالف اســت .به گزارش
روابط عمومی آب منطقه ای اســتان ،محمد عالیی در جلســه
کمیته منابع و مصارف مشــهد دشت پایدار با اشــاره به این که
مشــهد ظرفیت جمعیت  ۵تا  ۶میلیونی را ندارد ،اظهارکرد :با
توجه به شــرایط اقلیمی و خشکسالی اســتان و تاکید کارگروه
ســازگاری با کم آبی اســتان مبنی بر کاهش کاشــت محصول
به کشــاورزان ،دولت در این زمینه می تواند به جبران خسارت
کشاورزان کمک کند .وی ضمن مخالفت برای تامین آب صنایع
فوالدی از طریق چاه های کشاورزی و پســاب ،افزود :دو یا سه
حلقه چاه در گذشته برای تامین آب صنایع فوالد تغییر کاربری
داده شده است که با توسعه آن مخالف هستیم و حتی یک لیتر
از آب کشــاورزی به فوالد اختصاص نخواهیــم داد .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به نحوه مصرف
آب مجتمع فــوالد تربت حیدریه تصریح کــرد :طبق قراردادی
که در گذشــته منعقد شده ،این مجتمع با اســتفاده از نظام آب
باز چرخانی و پســاب شــهر تربت حیدریــه کار خــود را آغاز می
کند ما برای لغو این قــرارداد تمام تالش مان را مــی کنیم زیرا
پساب تربت حیدریه باید به صورت تغذیه مصنوعی برای دشت
های بی آبی که منحنی تــراز آب با زاویه  ۴۵بــه پایین می رود،
اختصاص یابد .عالیــی با بیان ایــن که انتقــال آب از کوه های
هزارمســجد کمبود آب و فشــار بر آبخوان غرب مشهد را کمتر
میکند ،ادامه داد :در آخرین طرحی که در خصوص انتقال آب
از کوه های هزار مسجد تصویب شــده ،آب در  ۴کیلومتری مرز

حرکت می کند یعنی پــس از تحویل حقابه کشــاورزان منطقه
و کشــور همســایه ،مازاد آب به مشــهد منتقل خواهد شد .وی
با اشــاره به این که حساســیت شــرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی درباره مطالعات زیست محیطی پروژه انتقال آب از کوه
های هزارمسجد بســیار باالســت ،گفت :آبی که از مرز منتقل
شود هیچ مشکلی برای کشاورز ندارد زیرا در فصول پرآب از آخر
آذر تا شــروع فصل آبیاری ،این حقابه منتقل خواهد شد .مدیر
عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی افزود :امیدوارم تا
پایان سال جزو اولین استان هایی باشیم که اعالم می کنیم چاه
غیرمجاز با عمق بیشتر از  ۵۰متر در استان وجود ندارد .عالیی
افزود ۱۴۴ :حلقه چاه غیر مجاز عمیق با عمق بیش از  ۵۰متر
در مشهد با حجم برداشــت  ۴۴میلیون متر مکعب وجود دارد
که باید تا پایان ســال صفر شــود .وی با بیان این که در کتابچه
مشهد دشــت پایدار تمام گزینه هایی که مشهد به پایداری می
رسد ،آمده است و از شرکت آب و فاضالب مشهد و استان برنامه
برای کاهش مصرف درخواست کردیم ،افزود :در سال ۱۳۳۵
جمعیت مشــهد  ۱۴درصد جمعیت اســتان بوده اســت اما در
سال  ۱۴۰۰جمعیت مشــهد  ۵۲درصد جمعیت استان شده
است که متاســفانه این جمعیت به زودی به  ۷۰درصد خواهد
رسید .وی با اشاره به این که اضافه برداشت ها در دشت مشهد
باعث شور شدن آب با رشــد باالیی شــده ،گفت :تنها راه برون
رفت از این موضوع اصالح الگوی مصرف و تغییر نگاه در شیوه
مدیریتی بخش آب و افزایش سطح مشارکت خود بهره برداران
است  .وی با اشاره به فرونشســت زمین در دشت مشهد اظهار
کرد :افزایش برداشت بیش از حد از آبخوان ها باعث فرونشست
زمین در بیشتر دشت های استان شده که زنگ خطر بزرگی را
در استان به صدا درآورده اســت و این مسئله باعث آسیب های
جبران ناپذیری به زیر ساخت ها خواهد شد .

شهردارانابدمطرحکرد:

تکمیل پروژه های ورودی انابد
نیازمند 8میلیارد تومان اعتبار
علی نوری /شــهردار انابــد گفت :تکمیل پــروژه های
ورودی شــهر از ســمت طبس و بردســکن نیازمند 80
میلیــارد ریال اعتبــار اســت .حمید عمارلــو در گفت و
گو با خراســان رضوی اظهار کرد :پروژه ســامان دهی
ورودی شهر انابد از سمت بردسکن طبق طرح ترافیکی
مصــوب شــورای همتــا در حال اجراســت کــه احداث
میدان ،بولوار ،زیرسازی و آســفالت را شامل می شود.
وی افزود :ورودی شهر از سمت بردسکن شامل حدود
 8هزار مترطول جدول گذاری ،زیرســازی و آســفالت
حدود  25هزار مترمربع در دو الیه ( 50هزار متر مربع)
است .شهردار انابد گفت :بخشی از این پروژه اجرا شده
و بخشی به دلیل اتمام اعتبار استانی ناتمام باقی مانده
و با توجه به این که این پروژه برای شهرداری از اهمیت
خاصــی برخوردار اســت ،برآن شــدیم تا با اســتفاده از
محل بودجه داخلی شهرداری این پروژه را مجدد فعال
کنیم که برای تکمیل آن حدود  5هزار مترطول جدول
گذاری ،زیرسازی و آســفالت حدود  20هزارمترمربع
در دو الیه اجرا خواهد شد .وی از تکمیل فاز اول پروژه
ورودی شهر انابد از سمت بردسکن تا دهه مبارک فجر
امســال خبرداد و گفت :تمام تالش مدیریت شهری بر
اتمام پروژه های ناتمام اســت تا با توجــه به قرار گرفتن
انابد در دروازه خراسان رضوی ،در آستانه سال جدید
فضای زیبایی به مبلمان شهری بخشیده شود .عمارلو
همچنین از تکمیل پارک زائر و به ســازی پارک شهدا و
باغ پردیس خبرداد و گفت :طرح اســتقبال از بهار را به
زودی کلید خواهیم زد .شــهردار انابد بر تکمیل پروژه
کمربندی در شــهر انابــد تاکید کرد و گفت :متاســفانه
این پــروژه ،ناتمام رها شــده اســت که می طلبــد اداره
کل راه و شهرســازی به این مهم اهتمام ویژه ای داشته
باشد .وی اظهار کرد :با توجه به موقعیتی که شهر انابد
دارد و در محور ترانزیتی بردسکن به طبس قرار گرفته
است ،همه روزه صدها وســیله نقلیه سبک و سنگین از
بولوار اصلی شــهر تردد می کنند و ســاالنه میلیارد ها
تومان به زیرســاخت های شهر خســارت وارد می شود
که هرســال شــهرداری باید بخشــی از بودجه را صرف
روکش آســفالت کند .شــهردار انابد از مردم خواســت
شــهرداری را در اجرای پروژه هــا با پرداخــت به موقع
عوارض یاری دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

معتمدان و ریش سفیدان دستگاه قضا را یاریکنند

رئیس کل دادگســتری خراســانرضوی در آییــن تودیع و
معارفهرئیسدادگستریتربتحیدریهخطاببهمعتمدان،
روحانیون و ریش ســفیدان این منطقه گفت :انتظار داریم
در رفع و کاهــش پروندههــای قضایی با محوریــت صلح و
سازش ،دستگاه قضا را یاری کنید .رئیس کل دادگستری
خراســانرضوی گفت ۹۰ :درصد پروندههــای ورودی به
دســتگاه قضایی اســتان ،به اختالفات مردم و حقالناس و
بقیه پروندهها به حدود الهی و حقوق حاکمیت ارتباط دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،غالمعلــی صادقــی در آییــن تودیــع و
معارفــه رئیــس دادگســتری تربتحیدریــه افــزود :از
معتمــدان ،روحانیــون و ریــش ســفیدان انتظــار داریم در
رفــع و کاهــش پروندههــای قضایــی بــا محوریــت صلح و
ســازش ،دســتگاه قضــا را یــاری کننــد.وی ادامــه داد:
درخواســت مــا از مســئوالن ایــن خطــه آن اســت کــه
امــور مــردم را بــه خودشــان واگــذار کنند تــا با گذشــت و
اغمــاض و تشــریک مســاعی مشکالتشــان برطرف شــود.
معاون اســتاندار و فرماندار ویــژه تربتحیدریه هــم در این
مراسم گفت :یکی از شاخصههای خوب شورای تامین این
شهرستان برقراری امنیت ،نظم ،فسادستیزی ،امیدآفرینی

و تقویت حس مشارکتجویی میان شهروندان است.
حســین شــرافتیراد افــزود :مهــم تریــن ویژگــی
مجموعــه دســتگاه قضایــی در ایــن خطــه ،ایجــاد
حــس اعتمــاد شــهروندان بــه دســتگاه قضایــی و
برخــورد قاطــع بــا عوامــل ناامنــی و بینظمــی اســت.
رئیس ســابق دادگســتری تربتحیدریه هم گفــت :روزی
که این مســئولیت را عهده دار شــدم ،مجموعه قضایی این
خطه دارای  ۲۶شعبه بود و اکنون که مسئولیت را به همکار
دیگری واگذار میکنم ،این رقم به  ۳۲شعبه فعال افزایش
یافتهاست.
حسین مســرور نعیمی افزود :همچنین تعداد پرونده های
مختومه از چهار هــزار و  ۶۵۶پرونــده به پنج هــزار و ۶۴۷
پرونده رســیده که معادل  ۲۱درصد افزایش داشته است.
در ایــن مراســم علــی رضــازاده بــه عنــوان رئیــس جدیــد
دادگستریتربتحیدریهمعرفی و ازخدمات حسینمسرور
نعیمی رئیس سابق دادگستری این شهرستان تجلیل شد.
•معرفی رئیس جدید دادگستری فریمان

به گــزارش روابــط عمومــی و ارتباطــات دادگســتری کل

استان خراســان رضوی ،رئیس جدید دادگستری فریمان
معرفی شد.
طــی مراســمی و بــا حضــور حجــت االســام فروتنــی
معــاون قضایــی دادگســتری خراســان رضوی و بــا حضور
جمعــی از مــردم و مســئوالن شهرســتان فریمــان ،رئیس
جدیــد دادگســتری ایــن شهرســتان معرفــی شــد.در
ایــن مراســم حجــت االســام فروتنی با تشــریح سیاســت
هــای ســتاد مدیریــت قضایی اســتان گفــت :یکــی از مهم
تریــن سیاســت هــای مــا در مــدت اخیــر اســتفاده از
ظرفیت های مردمی برای پیشبرد امور و سالم سازی جامعه
است و بر همین اساس اقدامات بسیار خوبی در زمینه ایجاد
صلح و سازش توسط اداره شوراهای حل اختالف استان به
انجام رسیده که جای تقدیر دارد.معاون قضایی دادگستری
استان افزود :با تاکیدات ریاست کل دادگستری و دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان باید با هرگونه جرمی که منجر
به اخالل در نظم و امنیــت عمومی شــود ،قاطعانه برخورد
کرد.گفتنی است در این مراسم از زحمات و خدمات حجت
االســام اکبری مقدم تقدیر و محمود مختاریــان به عنوان
رئیس جدید دادگستری فریمان معرفی شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

صیانتاجتماعیازمعتاداندردستورکار

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر
خراســان رضوی گفــت :برگــزاری دورههای
مهارتآموزیوصیانتاجتماعیبهبودیافتگان
از اعتیاد در فراینــد درمان آنان در دســتور کار
اســت و اهمیت ویــژه ای دارد .محمد حســین
صالحی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر ضرورت
همراهیمدیرانعضواینشوراوآحادمختلف
جامعهدرحمایتازمعتادانبهبودیافتهوایجاد
اشــتغال آنــان افــزود :باید صیانــت اجتماعی
معتــادان بهبــود یافتــه را جــدی بگیریم تــا از
بازگشت آن ها به اعتیاد پیشــگیری شود .وی
ادامه داد :موضــوع معتــادان در اولویت حوزه
مبارزه با مواد مخدر است ،در خراسان رضوی
بیــش از ۹هزار معتــاد متجاهر وجــود دارد که
هم اکنون حدود چهار هزار نفر از این تعداد در
مراکز سامان دهی هســتند و بر اساس دستور

استاندار ،ســامان دهی و جمعآوری معتادان
متجاهر ادامــه دارد .دبیر شــورای هماهنگی
مبارزهباموادمخدرخراسانرضویجمعآوری
معتادانمتجاهررایکیازمطالباتاصلیمردم
استاناعالمکردوگفت:ساماندهیمعتادان
متجاهــر دارای چندیــن مرحله اســت که اول
شــامل جمعآوری آنها با دستور مقام قضایی
و ارجاع به مراکز نگهداری برای درمان اســت،
پس از فرایند درمان ،دور ه های مهارتآموزی
ازاهمیتویژهایبرخورداراستکهایندورهها
درمراکزماده ۱۶مردانوزنانانجاممیشود.
وی با تاکید بــر ورود جدی تمام دســتگاههای
متولی در حــوزه مبارزه بــا مواد مخــدر افزود:
فرهنگســازی پیشــگیری از اعتیاد و توســعه
مشــارکتهای مردمی در این زمینــه ،درمان،
صیانت و مقابله با اعتیاد بسیار با اهمیت است

و بایــد مورد توجــه باشــد .صالحی ادامــه داد:
ســامان دهی معتادان و به خصــوص معتادان
متجاهرفقطبهانتقالآنهابهکمپهایترک
اعتیاد خالصه نمیشــود ،ترک اعتیــاد بدون
توانمند ســازی و اشــتغال این افراد ،بازگشت
دوبارهبهاعتیاداست،صیانتازآسیبدیدگان
از اعتیــاد در درمــان آنان بســیار مهم اســت تا
زمانی که رویکــرد صیانــت از بهبودیافتگان و
خانوادههای آســیب دیده از اعتیاد مورد توجه
نباشد ،نمیتوانیم خروجی ملموسی در حوزه
درمــان داشــته باشــیم .وی از اجــرای طرحی
برایساماندهیمعتادانمتجاهربامشارکت
شهرداریوشورایشهرمشهدخبردادوگفت:
در این طرح ،ابتدا سامان دهی و اشتغال هزار
معتاد متجاهر در دستور کار قرار گرفت ه است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر

خراســان رضــوی افــزود :در این طرح ســعی
میشــود به جای اقدامات کلی برای جمعیت
 ۹هزارنفریمعتادان متجاهر،اینجمعیتبه
صورتگامبهگامومرحلهایساماندهیشوند
و اقدامات بازپروری ،توانمند ســازی و اشتغال
زاییبرایآنهاانجامشود.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون نیــز بــا مشــارکت
شهرداری،تعدادیازبهبودیافتگاندرفعالیت
های شــهرداری به کار گرفته شــدهاند که این
اشتغالزایینقشمهمیدرتوانمندسازیآنها
دارد .صالحی با بیان این که اگر طرح ســامان
دهیکاملهزارمعتادمتجاهردرمشهداجرایی
شــود ،اقدام بــزرگ و کمنظیــری در این حوزه
خواهد بود،افــزود :باید با پــای کار آمدن همه
دستگاههای متولی و استفاده از ظرفیت های
استانبرایریشهکنکردناعتیادتالشکرد.

رئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانتربتجام:

پدرشهیدمحمدرضاهمتی
آسمانیشد

رئیس بنیادشــهید و امــور ایثارگران تربــت جام از
آسمانی شدن پدر شهید معظم محمدرضا همتی
خبرداد.
وی گفت :مرحــوم حــاج افضل همتی پدرشــهید
معظم محمدرضا همتی محب اهل بیت (ع) و پیر
غالم امام حسین(ع) ،اسطوره صبر و ایثاربود.
نصرا ...مهدوی با تسلیت به خانواده مکرم شهید
و اهالی روســتای خرم آباد افزود :پیکر پدرشــهید
پس از تشییع روی دستان مردم و مسئوالن درجوار
فرزند شــهیدش در آرامســتان روســتای خرم آباد
آرام گرفت.

رئیسادارهنگهداریراههایراهداریوحمل
ونقلجادهایخراسانرضویخبرداد:

استقرار راهداران در 72نقطه
استان در طرح زمستانی

رئیــس اداره نگهــداری راه هــای اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
گفت :در اجرای طرح زمســتانی که از  15آذر تا
 15فروردین سال  1401ادامه دارد ،راهداران
در  72نقطه از راه های اســتان استقرار خواهند
یافــت .علــی رجایــی در گفت و گــو با خراســان
رضوی اظهار کرد :در این راســتا  649دستگاه
اعــم از ماشــین آالت ســنگین و نیمــه ســنگین و
سبک و  687نفر از راهداران در  72نقطه از راه
های اســتان در طرح زمستانی اســتقرار دارند.
وی افزود :طول راه های استان  20هزار و 583
کیلومتــر معادل  32هزار کیلومتر راه همســنگ
است که ازاین میزان شش هزار و  432کیلومتر
آن شامل آزادراه ها ،بزرگراه ها ،راه های اصلی
و فرعــی و بقیه آن راه های روســتایی اســت .وی
تعداد گردنه های برف گیر در راه های شهری را
 51مورد به طــول  545کیلومتــر و تعداد گردنه
های برف گیر در راه های روستایی را  172مورد
به طول  574کیلومتر اعالم کرد .رجایی افزود:
به رغم این که وضعیت جاده های اســتان هنگام
بارندگــی و بارش برف مناســب نیســت ولی دعا
می کنیم بارندگی و برف در استان داشته باشیم
تا خشکسالی از استان رخت برکند .وی متوسط
سن ماشــین آالت استان را  27ســال اعالم کرد
و گفت :ماشــین آالت راهداری اســتان نیازمند
نوسازی هســتند ولی متاســفانه به دلیل کمبود
اعتبــارات چاره ای جــز ایــن نداریم که ماشــین
آالت فعلــی را مدیریــت کنیم تــا در بحــران ها با
مشکالتی مواجه نشــویم .وی همچنین از تامین
 60هزار تن شــن و نمــک آمــاده در راهدارخانه
های اســتان خبرداد و گفت :تمامــی تدابیر الزم
اتخــاذ شــده اســت و درایــن بــاره هیچ مشــکلی
نداریم.

آغازپویشدانشجوییاهدایخون
دراستان
سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان رضوی
از آغاز دومین پویش دانشجویی اهدای خون در
استان با هدف مشارکت جوانان در اهدای خون
خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر اسالمی افزود:
این پویش به درخواست دانشجویان عالقهمند از
 ۱۳تا  ۱۸آذرماه امسال همزمان با سراسر کشور
در راستای فرهنگســازی اهدای خون در همه
گروه هــا راهاندازی شــده اســت و در ایــن زمینه
همه پایــگاه هــای انتقال خون خراســان رضوی
آماده پذیرش دانشجویان هستند.
وی ادامــه داد ۵۳ :درصــد از اهــدا کننــدگان
خون در خراســان رضوی مستمر هســتند یعنی
چندین بار در ســال خون اهدا میکنند و این در
حالی اســت که ســن اهداکننــدگان مســتمر در
اســتان و کشــور در حال افزایش اســت بنابراین
دانشــجویان میتوانند از طریق برگزاری چنین
پویشهایی با فرهنگ اهدای خون آشــنا شــوند
و به رشــد مشــارکت جوانان برای اهــدای خون
کمک کنند .وی از همه دانشــجویان درخواست
کرد در پویش اهدای خون شرکت کنند و گفت:
از ابتدای امســال  ۱۲۳هــزار داوطلــب اهدای
خون به پایگاه های اهدای خون استان خراسان
رضوی مراجعه کردهاند که بیش از  ۹۳هزار نفر
از آنان شــرایط الزم را داشــته و موفق به اهدای
خون شدهاند.

بخشدارمرکزیبجستانخبرداد:

پیشرفت ۹۰درصدی پروژه فیبر
نوری در روستای جزین

ســلیمی/احمدیان ،بخشــدار مرکزی بجستان
گفــت :با توجه بــه اســتفاده روزافــزون از فضای
مجــازی ،اجــرای پــروژه فیبــر نــوری بــرای
روســتاهای نــوق و جزیــن از توابــع شهرســتان
بجستان بســیار ضروری اســت که خوشــبختانه
با تالش و پیگیری مســئوالن در حال اجراست و
تاکنون پروژه  ۹۰درصد پیشرفت داشته و آماده
بهره برداری است.

