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ﻣﺪﺮﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ
اﺳﺘﺎن:

ﻣﻌﺎون وزﺮ ﺻﻤﺖ
در دﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار :

طرح جامع استقرار مواد اولیه
و زیر ساخت منطقه سنگان تهیه می شود

صدور  10هزار
»کارت کار« برای
کارگران سرگذری
مشهد
ﺻﻔﺤﻪ٣

آمار خانه های خالی و خودروهای
لوکس مشهد اعالم نشده است
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رﺋﻴﺲاﺗﺤﺎدﻪﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻻﺳﺘﻴ«ﻣﺸﻬﺪ:
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بازار الستیک کهنه
وضعیت بهتری از نو
دارد

دراداﻣﻪﮔﺰارشﺑﺮرﺳاﺑﻬﺎﻣﺎتﺗﻮزﻊﻧﻬﺎدهداﻣدرﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺑﺎزارﮔﺎه،ﺑﻪﻓﻬﺮﺳﺘدﺳﺖﺎﻓﺘﻴﻢﻪﻧﺸﺎنﻣداد
ﺑﺮﺧاﻓﺮادﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﻪواﻣﻮاتﻧﻴﺰﺟﺰودرﺎﻓﺖﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﻮزﯾﻊﻧﻬﺎدهﻫﺎىداﻣﯽﺑﻪاﻣﻮات!

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖادارهﺗﺮاﻧﺰﺖ
راﻫﺪار وﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﺟﺎدها ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ :

ﻣﺪﺮاﻣﻮردامﺟﻬﺎد ﺸﺎورزاﺳﺘﺎن:ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎرارد ﻧﻤ

افزایش ورودمسافر از
افغانستان به دوغارون
برای تردد ناوگان
تجاری مشکل ایجاد
کرد

ﻨﻴﻢاﻣﺎﺑﻴﺶازاﻦاﻣﺎنﻧﻈﺎرتﻧﺪارﻢ

ﺻﻔﺤﻪ٣

همایش روز غزه
در حرم رضوی برگزار
میشود
ﺻﻔﺤﻪ٢

ﺻﻔﺤﻪ٤

ﻣﻌﺎون اداره ﻞ ارﺷﺎد اﺳﺘﺎن
ﺗﺸﺮﺢ ﺮد:

ﺟﺰﺋﻴﺎتﺑﺮﮔﺰارى
دوﻣﻴﻦﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺠﺎزىﮐﺘﺎب

ﺻﻔﺤﻪ١

ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺻﻨﻌﺖﺑﺮقاﺳﺘﺎن:

 10هزارتومان ازقبوض
برق مربوط به بیمه
حوادث طبیعی است
ﺻﻔﺤﻪ٢

اﻓﺰاﺶﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ُاﻣﻴﺮوندرﻣﺸﻬﺪ

ُاﻣﻴــﺮون در ﺸــﻮر ﺗﺨﺘــﻪ ﮔﺎز در ﺣــﺎل
اﻓﺰاﺶ اﺳــﺖ و ﺎﻫﺶ رﻋﺎــﺖ ﭘﺮوﺗﻞ
ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ از ﺳﻮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﺰﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻦ ﺳﻮﻪ ﺟﺪﺪ
اﻓﺰاﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺿﻌﻴﺖ
ﺷﻴﻮع ُاﻣﻴﺮون در ﻣﺸــﻬﺪ ﻧﮕﺮان ﻨﻨﺪه
اﺳﺖ...

ﺻﻔﺤﻪ٣

ﺻﻔﺤﻪ٣

درﭘ ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺗﻌﺪاد از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ رخ داد

مسدودشدن برخی راه های ارتباطی براثرسیالب
ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺑﺴــﻴﺎرﺧﻮب ﺑﺎران در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﺷــﺮق ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴــﺪود ﺷــﺪن راه ارﺗﺒﺎﻃــ ﺗﺎﺒﺎد-
ﺑﺎﺧﺮزوﺗﺎﺒﺎد-ﻣﺸﻬﺪرﺰهوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺪود
ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃ  ٤روﺳﺘﺎ در ﺑﺎﺧﺮز ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ درﺗﻌﺪاد ازﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻫﺎ اﻋﻼم
آﻣﺎده ﺑﺎش ﺷــﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ورود ﺳــﻴﻼب ﺑﻪ ﺷــﻬﺮ اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧــ ﺣﺮﻢ ﺑﺴــﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﺧــ اﻓﺮاد ،ﺑﻨﺪ ﺧﺎ ﺷﺴــﺘﻪ و
ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﻋﻀﺎ ﺎرﮔﺮوه ﺷﻮرا ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺤﺮان در
ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ آب از زﺮ ﮔﺬر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ در آﺧﺮﻦ روزﻫــﺎ اوﻟﻴﻦ
ﻣﺎه ﻓﺼﻞ زﻣﺴــﺘﺎن ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط
اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻴــﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ،آﻫﻨﮕﺮ زاده
ﺎرﺷــﻨﺎس ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــ اﺳــﺘﺎن از اﺣﺘﻤﺎل
وﻗﻮع ﺳﻴﻼب و آب ﮔﺮﻓﺘﮕ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب
و ﺟﻨــﻮب ﺷــﺮﻗ اﺳــﺘﺎن ﺧﺒــﺮ داد و ﮔﻔــﺖ:
ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺑﺎرش ﻫﺎ ﻃ  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن؛
ﺎﺧــ ،Áﺑﺎﺧــﺰر ،ﺗﺎﺒــﺎد ،رﺷــﺘﺨﻮار ،ﺧﻮاف
و ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑــﺎ ،٢٣ ،٤٠ ،٥٥٫١
 ٥٠ ،٣١و ٣١ﻣﻴﻠ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷــﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﺎوب اﻓﺰاﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد.
رﺋﻴــﺲ اداره راﻫــﺪار و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺟﺎده
ا ﺗﺎﺒــﺎد ﮔﻔــﺖ :در ﭘ ﺑــﺎرش ﺷــﺪﺪ ﺑﺎران
ﻪ از ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ در اﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳــﺖ و ﺟــﺎر ﺷــﺪن ﺳــﻴﻼب راه ارﺗﺒﺎﻃ

ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺗﺎﺒﺎد – ﺑﺎﺧــﺮز ﺗﺎ اﻃــﻼع ﺛﺎﻧﻮ
) ﺳــﺎﻋﺖ ١٦دﺮوز ( ﻣﺴــﺪود ﺷــﺪ .ﻣﺴﻌﻮد
ﺳــﺮور اﻓﺰود :ﺗﺮدد در اﻦ ﻣﺴــﻴﺮ از ﺳــﻮ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﺎﺧﺮز ﺑﻪ ﺗﺎﺒــﺎد ﻫﻢ اﻣــﺎن ﭘﺬﺮ
ﻧﻴﺴــﺖ و ﻧﻴﺮوﻫــﺎ اﻣــﺪاد و اﻧﺘﻈﺎﻣــ در
ﻣﺤﺪودهﻫــﺎ ﺟــﺎر ﺷــﺪن ﺳــﻴﻞ ﻣﺴــﺘﻘﺮ
ﺷــﺪهاﻧﺪ .و ﮔﻔــﺖ  :ﺑــﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎر ﺷــﺪن
ﺳــﻴﻞ وﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧــﻪ ﻣﺤﻮرﺗﺎﺒﺎد-ﺑﺎﺧﺮز
وﺗﺎﺒﺎد-ﻣﺸــﻬﺪ رﺰه ﻣﺴﺪود اﺳــﺖ  .ﺑﺎرش
ﺑﺎران و ﺟﺎر ﺷــﺪن ﺳــﻴﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴــﺪود
ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃ  ٤روﺳﺘﺎ در ﺑﺎﺧﺮز ﺷﺪ.
ﻋﺒﺎس ﺣﺴــﻦﻧﮋاد ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪار ﺑﺎﺧﺮز ﺑــﺎ اﻋﻼم
اﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :در ﭘ ﺑﺎرﻧﺪﮔ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺎﺧﺮز  ٣٦ ،ﻣﻴﻠــ ﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔ در اﺴــﺘﮕﺎه
ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﺧــﺮز و  ٤١ﻣﻴﻠــ ﻣﺘــﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔــ در
اﺴــﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌﻪﻧﻮ ﻋﻠﻴﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻪ اﻦ ﻣﻴﺰان
ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﻞ در ﻣﺴﻴﻞ
ﻫﺎ اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
آﻣﺎده ﺑﺎش ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎرش ﻫﺎ ،ﻣﺴــﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃ ٤
روﺳــﺘﺎ ﻣﻨﺞ ،دﺷــﺘﺎب ،ﺗﻨﮕﻞ ﻣﺰار و ﻧﻮﺑﻬﺎر
ﺮدﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺷــﺪه ﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو ﺶ
ﺮدن ﺟﺮــﺎن آب ،ﻣﺠﺪد اﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸــﺎ
ﻣﺴﻴﺮوﺟﻮدﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ .وزﺮدادﺳﺘﺎن
ﺗﺮﺑﺖ ﺟــﺎم در ﺟﻤــﻊ اﻋﻀﺎ ﺳــﺘﺎد ﻣﺪﺮﺖ
ﺑﺤﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آب ﮔﺮﻓﺘﮕ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن
زﺮﮔﺬرﺷﻬﺮاﺣﻤﺪآﺑﺎدﮔﻔﺖ:ﻣﺪﺮاندراﻧﺠﺎم
ﺗﺎﻟﻴÏورﺳﺎﻟﺘ ﻪﺑﺮﻋﻬﺪهدارﻧﺪﻋﻤﻞ ﻨﻨﺪ
و وﻇﻴﻔﻪ دارﻢ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻨﻴﻢ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻣﺪﺮ ﺑﺎﺪ ﻣﺮد ﻣﻴﺪان ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻨﻴﻢ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﺗﺮاﻧﺰﺖ راﻫﺪار و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ :

افزایش ورود مسافر از افغانستان به دوغارون برای تردد ناوگان
تجاری مشکل ایجاد کرد

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖادارهﺗﺮاﻧﺰﺖراﻫﺪاروﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﺟﺎدها ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﺶ ورود
ﻣﺴــﺎﻓﺮان ﭘﻴﺎده از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮز
دوﻏﺎرون اﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ دــﺮوز ﺑﺮا ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖﺧﺮوج ﺎﻣﻴﻮنﻫﺎاﺮاﻧ واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ
از اﺮان ﺑﻪ ﺧﺎ £اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸــﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷــﻮد .ﻣﺮﺗﻀ ﻣﺠﺮد در ﮔﻔﺖ و ﮔــﻮ ﺑﺎ اﺮﻧﺎ
اﻓﺰود:ﭘﻴﺶ از اﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ واﺳــﻄﻪ
ﻣﺤﺪودﺖ ﻫــﺎ ﻧﺎﺷــ از ﺮوﻧــﺎ ،ورود اﺗﺒﺎع
ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﺸﻮرﻣﺎنازﻣﺮزﻫﺎزﻣﻴﻨ ﻣﻤﻨﻮع

در ﭘ ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺗﻌﺪاد
ازﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎرخداد

ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ اﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واداﻣﻪداد:ﭘﺲازﻟﻐﻮﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖورودﻣﺴﺎﻓﺮ
ازﻣﺮزدوﻏﺎرون،ﻃ ﭼﻨﺪروزﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎاﻓﺰاﺶ
ﺷﻤﺎرﻣﺴﺎﻓﺮانزﻣﻴﻨ دراﻦﻣﺮزﻣﻮاﺟﻪﺷﺪﻢ
ﻪدﺮوزاﻦﺗﺮددﺑﻴﺶازروزﻫﺎﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖادارهﺗﺮاﻧﺰﺖراﻫﺪاروﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﺟــﺎدها ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ ﮔﻔﺖ :ﻫــﻢ ا ﻨﻮن
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺣﺪود  ٤٠٠دﺳــﺘﮕﺎه
ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﺻــﻮرت ورود و ﺧﺮوﺟ از
اﻦﭘﺎﺎﻧﻪﻣﺮزﻣﻬﻢﺗﺮدددارﻧﺪ.

ﻋﺲ  :اﺮﻧﺎ  /آرﺷﻴﻮ

عضو شورا خبر صدور
رای مجرمیت برای وی
به اتهام زدن سیلی به
صورت مامور پارکینگ
را تکذیب کرد

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﺰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺸﺪار داد:

٢

مسدودشدن
برخی راههای
ارتباطی
براثرسیالب
ﺻﻔﺤﻪ١

