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آیت ا ...علم الهدی درخطبه دوم
نماز جمعه مشهد :

معاون هماهنگکننده
نیروی زمینی ارتش :

ایران در ساخت پهپاد
پیشرفت خوبی کرده است
استانداردرمراسم
بهرهبرداری از پروژههای
مناسبسازیشدهبرای
معلوالنمشهدی:

تمام اقدامات مشهد
بر پایه فرهنگ رضوی
است

صفحه۳

اصل تجمع مردم اصفهان
به حق بود

Sat . 4 . Dec .2021. No.4847

مشهدآبیشد

شنبه  1۳آذر 2۸ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۷قیمت 600 :تومان

وعده 2ماههبرایتامینزمینطرحاقداممسکن

صفحه۱

سیدخلیلمنبتی
معاون عمران
ل و نقل و ترافیک
حم 
شهرداری مشهد شد

راه و شهرسازی :تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت  75هزار واحد مسکونی مشخص شده است

صفحه۲

صفحه۲

معاونوزیرصمتبااشاره
بهرویکردجدیدسازمان
شهرکهایصنعتیمطرحکرد:

رئیس سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس :

19.5درصدمدارس
کشورنیازمند
مقاومسازیاست

وعده تامین ۳هزار
لیت رازمحلبازچرخانی
آب برای صنایع
صفحه۱

دمای خراسان رضوی
 ۱۴درجه کاهش
مییابد

واکسیناسیونسیار
کرونادر 5ایستگاهکار
مشهد

 ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه
در پروژه های ناتمام کشور
رها شده است


صفحه۲

رئیسسازماننوسازی،توسعه
وتجهیزمدارس:

 19.5درصد مدارس کشور
نیازمند مقاوم سازی است
معاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رئیس
سازماننوسازی،توسعهوتجهیزمدارس
گفت 19.5 :درصد فضاهای آموزشــی
در استان های مختلف نیازمند تخریب،
بازســازی و مقــاوم ســازی هســتند .بــه
گزارش ایرنــا ،مهرا ...رخشــانی مهر در
حاشــیه بازدید از طرح های ناتمــام و در
دســت ســاخت آموزش و پرورش گناباد
طی گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد:
ازاینمیان 7درصدفضاهایآموزشیبه
دلیلفرسودگینیازمندتخریبهستند
که با همراهــی خیــران دوبــاره احداث
و بازســازی مــی شــوند .وی ادامــه داد:
 ۲۵هزار کالس درس در کشور در حال
ساخت است که بخشی از آن ها با منابع
دولتیوبخشیبامشارکتخیرانساخته
میشــوند .معاون وزیر آموزش و پرورش
گفت :دولت ســیزدهم طی امسال ۲۳
هزار و  ۵۰۰میلیارد ریــال برای احداث
و بازســازی فضاهــای آموزشــی کشــور
هزینه می کند و سال گذشته هم همین
میزان تخصیص یافته بود .وی افزود :در
الیحه بودجه سال آینده اعتبار ساخت و
بازسازی فضاهای آموزشی به  ۳۰هزار
میلیارد ریال افزایش می یابد و بیشترین
رویکــرد وزارت آموزش و پــرورش جلب
مشارکتخیراندراجرایطرحهاست.
رخشــانی مهر ،تکمیل طــرح های نیمه
تمام را اولویت سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس ذکر کــرد و گفت :طرح
هایبسیارازمحلمنابعملیومشارکت
خیران آغاز شــده که بــا تخصیص اعتبار
الزمبرایسرعتبخشیدرتکمیلآنها
تالشمیشود.

عکس :فارس

صفحه۳

ع رسانی
مسئولکمیتهاطال 
ستادمبارزهباکرونایاستان
خبرداد:

حدود 800معتادمتجاهر
همچناندر 4سالن
سرپوشیده ورزشی مشهد
اسکان دارند ،ورزشکاران
معترضاند

قالیباف در بزرگداشت
هشتادوچهارمینسالگرد
شهادت آیت ا ...مدرس

«مدرس» مجلسرا
بهخانهملت
تبدیلکرد

صفحه۲

مشهدآبیشد
طبق اعالم نرمافزار ماسک ،با عبور کشور از خیز
پنجم کرونــا ۲۸۴ ،شهرســتان در وضعیت آبی و
 ۱۵۳شهرســتان در وضعیت زرد قــرار گرفتند.
اراک ،اردبیل ،اصفهان ،اهواز ،ایالم ،بندرعباس،
تبریز ،تهران ،رشت ،زاهدان ،ســاری ،قم ،کرج،
گرگان و مشهد مرکز اســتانهایی هستند که در
وضعیت آبی هستند .این در حالی است که شهر
مشــهد تا پیــشاز ایــن در وضعیــت زرد کرونایی
قرارگرفته بود و ســتاد مبارزه با کرونای استان از
آماده باش برای مقابله بــا ورود احتمالی ویروس

جدید کرونایــی در اســتان خبر داده بود .ســویه
جدید این ویروس در برخی کشــورهای همسایه
مانند عربســتان مشــاهده شده اســت .وضعیت
آبی بهمنزله پایان کرونا نیســت .حتی افرادی که
دو نوبت واکســن دریافت کردهانــد باید کماکان
مراقبتهــا و رعایــت پروتکل هــا را ادامــه دهند.
درصورتیکه اعالم وضعیت آبی منجر به شــروع
دورهمیها و مهمانی و مراسم در محیط سربسته
شود،بازهماحتمالافزایشآمارمبتالیانوشروع
یک خیز جدید وجود دارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید سازمان شهرک های صنعتی مطرح کرد:

وعده تامین ۳هزار لیتر ازمحل بازچرخانیآب برای صنایع

معاون وزیر صمــت گفت:رویکرد جدیدســازمان
شــهرک های صنعتــی بازچرخانــی آب صنعت و
پسابهای شهرکهای صنعتی است که حداقل
 ۳۰۰۰لیتــر میتوانیــم از محــل بازچرخانی آب
داشته باشیم .رسولیان افزود :با توجه به اشتغال
باالیــی کــه صنعــت دارد ،امیدواریــم بتوانیــم
کمکهای خوبی به این بخش داشــته باشــیم و با
تأمین آب از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب
و ...در طــرح تعــادل بخشــی مصــرف آب وزارت
نیرو نقــش خوبــی ایفا کنیم.علــی رســولیان  ،در
بازدید رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس
از شــهرک صنعتی کاشــمر اظهار کرد :با توجه به
واحدهای صنعتی خوبی که در شــهرک صنعتی
کاشمراستقراریافته،بایدحمایتهایهم هجانبه
ن صورت گیــرد.وی با بیان این که بســیاری از
از آ 
ایــن واحدها صــادرات محور هســتند و در ســطح
کیفی صادرات میکنند ،افــزود :مهمترین کار ما
تأمین زیرســاختهای تجاری و صنعتی در زمینه
آب ،برق و گاز در شهرکهاســت کــه در این زمینه
برنامههایمنسجمیدروزارتخانهوجوددارد،البته
در انجام بخشــی از این موارد باید همه دستگاهها
کمککنند.ویگفت:هرچندواحدهایصنعتی
حداکثر صرفهجویی آب را دارند و تالش میکنند
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بازچرخانیآبراداشتهباشندامادرسراسرکشور
با کمبود منابع آبی مواجه هســتیم.وی بیان کرد:
چندمسیردرزمینهتأمینآبواحدهایصنعتیدر
نهااستفادهازپسابشهری
نظرداریمکهیکیازآ 
است،بنابراینرویکردجدیدسازمانشهرکهای
صنعتــی بازچرخانــی آب صنعــت و پســابهای
شهرکهایصنعتیاستکهحداقل ۳۰۰۰لیتر
میتوانیم از محل بازچرخانی آب داشــته باشــیم
و در اختیــار واحدهای صنعتی قــرار دهیم که این
رویکرد را با احداث تصفی ه خانهها در شهرکهای
صنعتی دنبال میکنیم.همچنیــن زمین رایگان
در این خصــوص برای مولدهــای کوچک مقیاس
اختصاص میدهیــم تا کمبــودی در زمینه تأمین
برق نداشته باشیم.ویافزود :برای توسعه اراضی
شرکتشهرکهایصنعتیهمشبکهتقاضامحور
و توسعه ۱۰۰هکتاری را کلید زدهایم و امیدواریم
بتوانیمکارراشروعکنیمومشکلیدرزمینهتأمین
اعتباروجودندارد.

اعتیاد
دشمن
ورزش !

صفحه۴

