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مدیرکل تعزیرات حکومتی
در نشست خبری:

معاون شهردار از وجود
 80کانون سالک در مشهد خبر داد

سینابهداشت
 32پرونده تخلف دارد

اختالف 69تایی در اعالم
تعداد کانون های سالک مشهد

دربیستوپنجمینجلسه
شورای فرهنگ عمومی
استان مطرح شد

توصیه ها به 3محور
اصلی در برگزاری
جشن های دهه کرامت
صفحه5

باحضوراستانداردرخلیلآباد
و بردسکن امضا شد

 21تفاهم نامه
 700میلیارد ی

باز هم ژئو ممبران
باز هم قربانی
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باند جاعالن مهر
پزشکانمتخصص
استان متالشی شد
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والدین ازکمکهای نقدی ،لباس فرم اجباری و دردسرهای ثبت نام دانش آموزان گالیهمندند

صفحه7

گپوگفتیبا
والیبالیستخراسانی

خراسانی ها نمی دانند
که ملی پوش هستم!

صفحه2

صفحه6

عمو شاطر
دوباره برگشت

صفحه7

صفحه7

یادداشت

سید مهدی مدنی
رئیسهیئتمدیرهانجمنشرکتهایدانشبنیاناستان

صاحبنظران،پایدارترینرشداقتصادی
درجهانامروزرااز ِ
صفحه 8
آن...

اهدای 500بسته
لوازمخانگیبه
سیلزدگاناستان
آیتا...علمالهدی:مسئلهسیل
یکمیدانمسابقهبرایآزمایشو
امتحانمردم،مسئوالنونهادهابود
روز گذشــته طی مراســمی  500بســته
لــوازم خانگــی به آســیب دیدگان ســیل
شهرستان های کالت و بردسکن توسط
ســتاد اجرایی فرمان امــام (ره) با حضور
صفحه ۴
نماینده ولی فقیه در ...

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبمشهد:

 ۳۵درصد از ظرفیت سد دوستی خالی است
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت :به
رغم بارندگی های خوب امسال ،هنوز ۳۵درصد
ازظرفیتسددوستیخالیاست.بهگزارش مهر،
حسین اسماعیلیان عصر دیروز در نشست خبری
اظهار کرد :بــا توجه به خشکســالیهای چندین
سالهوطوالنیمدتبرایبهبودوضعیتسفرههای
آبهایزیرزمینینیازبهچندینسالبارشخوب
ومداومداریموبارندگیهایامسالتأثیرچندانی
بر جبران کسری مخازن سفرههای آب زیر زمینی
نداشتهاست.
ویافزود:ازطریق ۴۵۰حلقهچاهودورشتهقنات
و ســدهای دوســتی ،طــرق ،ارداک و کارده ،آب
مشهدتأمینمیشودوبهمنظورنظارتبرکیفیت
آبنیزماهانهحدود ۸۰۰آزمایشمیکروبیو۸۰
آزمایشکاملفیزیکیشیمیاییبرمنابعتأمینآب
انجاممیشود.
ویبیانکرد:یکمیلیونو ۳۵۰هزارمشترکآب
در مشــهد وجود دارد و در کنار این مشترکین۳۰
میلیونزائرسالیانهنیزبهمشهدواردمیشوندکه
مدیریت مصرف و پاسخ گویی به نیاز آبی مجاوران

احراز
گرانفروشی
درشهربازی

وزائران ،اولویتاصلیشرکتاستودراینزمینه
حفرچاههایجدیدواستفادهازچاههایدراختیار
دیگر سازمان های شهری در دستور کار قرار داده
شدهاست.
اســماعیلیان تصریح کــرد :بارشهای ســال آبی
جاریباعثشدهاستدغدغهکمتریدرخصوص
تأمینآبشربمشهدداشتهباشیموهماینکسد
دوستی  ۶۵درصد ،طرق  ۷۶درصد ،ارداک ۹۹
درصدوکارده ۴۳درصدحجممخازنشانپرشده
است.وی بیانکرد ۹۵۰:هزارمشترکفاضالب
داریمو ۷۳درصدازشبکهفاضالبشهریمشهد
اجرایی شده اســت و برای تکمیل شــبکه و عالوه
بر آن دســت یابی به هدف سند توســعه ۱۴۲۰به
 4.800میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم در حالی
که اعتبار امســال شــرکت در این خصــوص فقط
هشــت میلیارد تومان اســت و در تالش هستیم با
گرفتنموافقتوزارتنیرو ،زمینهمشارکتبخش
خصوصــی را در تکمیل شــبکه فاضالب مشــهد
فراهمکنیم.
اســماعیلیان افــزود :هــدر رفــت فیزیکــی آب در

عکس:میثم دهقانی

مشارکت شرکت های
دانش بنیان در پیاده سازی
اقتصادمقاومتی

ببخشید
طوالنینشد!

۸

شــبکههای انتقال حــدود ۸درصد اســت و برای
کاهش این هدر رفت برنامه پهنه بندی فشــار که
شــامل ۲۱پهنه اســت آماده و در حال اجراست تا
بخشیازاینهدررفتکاهشیابدهمچنینپروژه
درحالاحداثنبیاکرم(ص)نیزبرایتجمیعآب
چاههایمشهددردستاحداثاستتاروندکیفی
سازیآببهبودیابدومیزانپیشرفتاینپروژهنیز
 ۴۷درصداست.

مدیرعاملشهربازیپارکملت
بهتعزیراتاحضارشد

صفحه3

