۲

۲

آیت ا ...علم الهدی در دیدار با جمعی از علما و
مردم قوچان مطرح کرد :

مدیرکل آموزش و پرورش
خبرداد:

آغاز مجدد فعالیت حضور 
ی
مهدهایکودک و پیش دبستانیها
معاونفرهنگیادارهکل
ارشاد خبر داد:

صادرات ۲میلیاردی
کتاب ازخراسانرضوی
صفحه۲

سرپرستفرمانداریبردسکن:

معاون پارلمانی
رئیسجمهورپنجشنبه
بهبردسکنسفر
میکند
صفحه۳
ازابتدایامسالانجامشد

رفعتصرف وخلعید از
173هکتار اراضیملی
درتربت جام
صفحه۳
رئیسادارههواشناسی
سبزوارخبرداد:

افزایش 40درصدی
بارشهای سبزوار از
ابتدای سال زراعی

صفحه۲

رمز گشایی از 5فقره
سرقت و دستگیری
 3متهم در گناباد

صفحه۳

تالش رسانه ای دشمن برای وارونه
کردن روایت انقالب
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مدیرمیراثفرهنگیشهرستانبردسکن
خبرداد:

تشکیل 5انجمنمیراث
فرهنگی در بردسکن

علی نوری /مدیر میراث فرهنگی شهرســتان
بردسکن گفت :با هدف حفظ و حراست از آثار
تاریخی و همکاری و مساعدت عالقه مندان در
حوزههایصنایعدستیوگردشگریروستایی
تعداد  5انجمن میراث فرهنگی در روستاهای
باب الحکــم ،ابراهیم آبــاد ،زیرک آباد ،شــریف
آباد و کالته نو تشکیل شــد.احمد صابری زارع
اظهارکرد:اعضایانجمنهایمیراثفرهنگی
روستاهایمذکور 25نفرهستند.

چهارشنبه  2۹دی 1۶ / 1400جمادی الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 488۶قیمت 600 :تومان

دستگیری سارق
 300تابلوی هشدار
دهنده جاده

گزارشی درباره ضرورت توجه و فرهنگ سازی مدیریت پسماندها در ییالقات

زبالههایرهاشدهبالیجان
طبیعتطرقبهشاندیز
حفر« َابراستخر»
دراراضیملی
شاندیز
مسئولگشتمشترکحفظ
حقوقبیتالمالدراموراراضی
ومنابعطبیعیاستان:
باامکاناتموجودبهگردپای
زمینخواراننمیرسیم

تقاطعهای
حادثهخیزدر
کمربندیمشکان

4

صفحه3

صفحه۳

تعریف شــده که پروژه اول خط تقویت فشار گاز
نوخندان و پروژه دوم گازرسانی به ۲۷روستای
محور درونگر است.
وی افزود :این پروژه از شهریور امسال با اعتباری
حدود  ۵۰۰تــا ۶۰۰میلیارد ریال آغــاز و مدت
زمانانجامپروژه ۵۴۰روزپیشبینیشدهاست،

صفحه4

گزارشی درباره مشکالت
کمربندی شهر مشکان که
طی سال های گذشته ۱۵
فوتی در حوادث رانندگی
داشته است

 ۴درصد
مشترکان
خانگی
پرمصرفاند

مسئولگشتمشترکحفظحقوقبیت
المــال در امور اراضــی و منابــع طبیعی
خراسانرضویازمسلوبالمنفعهکردن
استخری بزرگ ( َابراستخر) در ابعادی به
طول 120متردرعرض 80متروباعمق
 25مترکهقابلیتآبگیری 150هزارمتر
مکعب را دارد...


صفحه۳

شرکتگازاستان:

پیشرفت پروژه گازرسانی به روستاهای منطقه درونگر
بخشــدار نوخنــدان از پیشــرفت خوب پــروژه
گازرسانی به ۲۷روســتای محور درونگر و خط
تقویت فشار گاز بخش نوخندان خبر داد.
جالل تقدیسی بخشــدار نوخندان با اعالم این
خبر گفــت :بــرای گازرســانی به ۲۷روســتای
منطقه درونگر از توابع بخش نوخندان دو پروژه

فرماندهانتظامیکاشمر
خبرداد:

پروژه اول که خط تقویت فشــار اســت از ســمت
شهر درگز آغاز می شود و تا شهر نوخندان ادامه
خواهد داشــت و در اجــرای پــروژه دوم تاکنون
لوله گذاری داخل ۲۰روســتا به اتمام رسیده و
از روستای چنار تا روستای محمدتقی مسیر بین
روستایی هم لوله گذاری انجام شده است.

