۲

۷

مدیرکل محیط زیست استان
اعالم کرد:

مدیر سازمان تعاون روستایی
اعالم کرد:

خرید توافقی ۷۴۰هزار تن
محصول کشاورزی در استان
باحضورتولیتآستانقدس
رضویانجامشد

رونمایی از سامانه
جامع آموزشی
(ص)
عالم آل محمد

صفحه۲

خسارت به 5واحد
مسکونیروستای
فیض آباد براثر زلزله

تعطیلی برخی صنایع مشهد
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خاموشیصدایمردمرادرآورد
سخنگوی صنعت برق :فعال مشکل حل شده است و دیگر قطعی برق نداریم

تعویضفقطیک
کیلومتراز15کیلومتر
شبکه فرسوده !
صفحه۱

سرپرست ۲معاونت
استانداری منصوب
شدند
صفحه۷

صفحه۸

صفحه۱

مدیر بازرسی اصناف استان
خبر داد:

بامشارکتآموزشوپرورش
وکمیتهامدادامامخمینی
شهرستانکالت

(ره)

 110دستگاه تبلت به
دانشآموزان نیازمند
کالت اهدا می شود

صفحه۱

کشف انباربا 1317قلم
لوازمخانگی مظنون به
قاچاق درمشهد
صفحه۷

تبدیلبخشیاز
استادیوم ورزشی
کاشمربهفضایتجاری
مهدیان /رئیس اداره ورزش و جوانان
کاشــمر بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای
مستمر و توافق انجام شده با مسئوالن
شهرستانی و اســتانی گفت :با دستور
مستقیم وزیر ورزش و جوانان با تبدیل
قسمتی از ورزشــگاه آزادی کاشمر که
در حاشــیه یکی از خیابان های اصلی
شهر واقع شده اســت به فضای تجاری
موافقت شد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،رضــا
شــهنازی در صــد و پنجاه و هشــتمین
جلســه علنی شــورای شهر با اشــاره به
فعال شــدن مجمــع خیرین ورزشــیار
کاشــمر از حدود شــش ماه قبل در این
شهرستان اظهار کرد :با گرد هم آمدن
افراد دلســوز و عالقــه مند به توســعه و
ارتقــای فضاهــای ورزشــی و حمایت و
پشــتیبانی از ورزشــکاران ،این مجمع
بــا انتخــاب اعضا ،شــروع بــه کار کرده
اســت و تاکنون نیز قدم های خوبی در
این حــوزه برداشــتند .وی با اشــاره به
قــرار گرفتن ورزشــگاه آزادی کاشــمر
در حاشــیه خیابان اصلی شــهر گفت:
با توجــه به بدون اســتفاده بــودن ضلع
شــرقی ورزشــگاه و با پیشــنهاد مجمع
خیرینوارائهطرحوجلبنظرمسئوالن
شهرســتانی و اســتانی ،موفق شــدیم
دســتور مســتقیم وزیر را برای احداث
 26بــاب واحد تجــاری و نیــز  26دفتر
کار برای هیئت های ورزشــی در طبقه
فوقانی این واحدهــای تجاری با حفظ
مالکیت ورزش و جوانان اخذکنیم.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان کاشــمر
بــا قدردانــی از همراهــی و همــکاری
مجموعه شــهرداری و شورای اسالمی
شــهر کاشــمر با این طرح خاطر نشان
کرد :امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت
و توان خیران بتوانیم عــاوه بر تکمیل
پروژه هــای ناتمام ،در زمینــه کمک به
ارتقــای جایــگاه ورزش شهرســتان در
حوزههــای مختلــف گامهــای خوبــی
برداریم.
در این جلســه کــه هفت عضو شــورای
شــهر کاشــمر حضور داشــتند با الیحه
شــهرداری در خصــوص صــدور پروانه
ســاختمانی به صورت رایگان تا زمانی
که ملک احداثی از حیث بهره برداری و
درآمد به صورت مجزا به نام هیئتهای
ورزشــی باشــد بــرای کمــک بــه حوزه
ورزش شهرستان موافقت کردند.

با حضور رئیس کمیته امداد کشور
و مسئوالن استانی انجام شد

آغازساخت
هزارواحدمسکونی
محرومان
درحاشیهمشهد
عملیات اجرایی ساخت پروژه مسکونی
امام رضــا(ع) با  1000واحد مســکونی
ویژهمحرومانروزگذشتهباحضوررئیس
کمیته امداد کشور ،اســتاندار ،مدیرکل
اطالعات استان ،شــهردار مشهد و قائم
مقام آســتان قدس رضــوی در بولوار حر
واقع در حاشیه مشهد آغاز شد...


عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

رئیس اداره ورزش و جوانان
کاشمرخبرداد:

تشکیل ۲۱۱پرونده
تخلفعرضه روغن
درمشهد

صفحه۷

گزارشیدربارهمشکالتشبکهآبشربشهرآباد

تعویض فقط یک کیلومتر از15کیلومتر شبکه فرسوده !

قنبری  /فراهم کردن زیرساخت های زندگی
در شــهرهای کوچــک ،بــه طــور قطــع موجب
کاهش و گاهی معکوس شــدن روند مهاجرت
مــی شــود .از مهمتریــن عوامل زندگــی در هر
جایــی بهــره منــدی از نعمــت آب آشــامیدنی
ســالم اســت  ،بخش شــهرآباد یکی از مناطق
شهرســتان بردســکن اســت که هر چنــد تمام
روســتاهایش از نعمت آب بهره مند هستند اما
فرســودگی وقدیمی بودن برخی شــبکه های
آب  ،مشکالتی را برای شهروندان و روستاییان
به همــراه داشــته وعــاوه بر هــدر رفــت آب به
عنوان مایه حیات ،موجب وارد آمدن خسارات
زیــادی بــه زیرســاخت هــای عمرانی شــهر از
جمله آسفالت معابر و پیادهروها شده است؛به
گفتــه مدیــر آبفــای بردســکن از  15کیلومتر
شبکه فرســوده با عمر باالی  35سال فقط یک
کیلومتر تعویض شده است.
همچنیــن دراین زمینه شــهردار شــهرآباد هم
گفت  :شــبکه آب رســانی در شــهرآباد به دلیل
عمر باال ،خســارات زیادی به زیرســاخت های
عمرانی شهر از جمله آسفالت معابر و پیادهروها
وارد کرده اســت .علی نجفی وجود این نقیصه
را عامــل مهمــی در کنــدی رونــد پــروژه های
عمرانــی شــهر ذکر کــرد و افــزود :شــهرداری
تــا امــروز در بیــش از  70درصد ســاماندهی
معابر،از اتصــاالت لوله های بعضــی از معابر تا

بیل مکانیکــی برای حفــر کانــال و اختصاص
نیروی کارگری و تجهیزات عمرانی مشــارکت
کرده و در ادامه هم هرجا که الزم باشد با هدف
پایدارســازی خدمــات از هیچگونــه همــکاری
دریغ نخواهد کرد.
حسین مهدوی اولیایی ،مدیر آبفای بردسکن،
با تایید وجود مشــکالت متعدد در حــوزه آب و
فاضالب شهرســتان بردســکن از عــزم خود بر
پیگیری و حل این مشــکالت خبر داد .اولیایی
با ارائه گزارشــی از وضعیت آبفای شهرســتان
گفت  :نعمت آب آشامیدنی سالم در شهرهای
بردسکن  ،شهرآباد و انابد و  75نقطه روستایی
با شــبکهای به طول  1100کیلومتــر و با بهره
مندی از  54منبع تامین آب به بیش از  76هزار
نفر مشترک شهرســتان می رســد .وی افزود :
آب آشــامیدنی مردم این شهرســتان به وسیله
 20ایستگاه پمپاژ و  43دستگاه کلرزن بهطور
شبانهروزی و لحظهای رصد و کنترل می شود
تا آسیبی متوجه همشهریان و روستاییان از این
بابت نشود.
وی همچنین با اشــاره بــه وجــود  15کیلومتر
شــبکه آب فرســوده با عمر باالی  35ســال در
شهرآباد به عنوان مرکز بخش گفت  :با همراهی
شهرداری و شورای اســامی از ابتدای امسال
بیش از  1000متر این شبکه ها در مسیرهای
دارای اولویت زیرسازی و آسفالت تعویض شد.

بامشارکتآموزشوپرورشوکمیتهامدادامامخمینی(ره)شهرستانکالت

 110دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند کالت اهدا می شود
با مشارکت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام
خمینی (ره) شهرســتان کالت  110دســتگاه
تبلت به دانش آمــوزان نیازمند این شهرســتان
اهدا خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پرورش
خراســان رضوی ،رمضان پروانه رئیس آموزش
و پرورش شهرستان کالت با اشــاره به ضرورت
استمرارفرایندآموزشدانشآموزانازهمکاری

مشــترک آموزش و پرورش و کمیته امــداد امام
خمینی (ره) شهرستان کالت برای تهیه 110
دســتگاه تبلت ویژه دانشآموزان تحت پوشش
این نهاد خبر داد و گفت :در این خصوص 110
دستگاهتبلتبااعتبارسهمیلیاردو200میلیون
ریال ویــژه دانش آمــوزان تحت پوشــش کمیته
امداد امــام خمینــی (ره) بــه زودی خریداری و
توزیع خواهد شد.

خسارت به5واحد مسکونی روستای فیض آباد براثر زلزله
گلســتانی /فرمانــدار و رئیــس ســتاد مدیریت
بحران شهرســتان فیــروزه گفت :در پــی وقوع
زلزله 4.1ریشتری در روستای فیض آباد بخش
طاغنکوه ،پنج منزل دچار خسارت شده است.
دکتر حکیم پور افزود :با توجه به این که در منازل
آســیب دیده امــکان ســکونت وجود نداشــت،

خانوارهای مذکور توســط هالل احمر به مکان
امن برده شدند و اسکان یافتند .وی گفت :طی
روز سه شــنبه ،چهار زلزله حد فاصل همتآباد
تــا خوشــاب حوالــی روســتاهای شورگشــت و
طاغنکوه جنوبی رخ داده که بــزرگ ترین آن ها
 4.1در مقیاس ریشتر بوده است.
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