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مدیر توسعه و ارتقای شبکه سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تستهای مثبت کرونا پنج برابر شد
2

گالیه روستاییان خراسان جنوبی
از اجرای نیمهتمام «طرح هادی»

نیمهآبادی!

طرح هادی در روستاهای خراسان جنوبی در حال
اجـراســت امــا در برخی روستاها هنوز ایــن طرح
تکمیل نشده اســت.طــرح هــادی ،طرحی ب ـرای نو
نوار کردن روستاهاست که از سال ۱۳۶۲آغاز شده
است .ساختار ظاهری روستاها با اجرای این طرح
تغییر یافته و ساختوسازها در روستاها به شیوهای
جدید انجام میشود که سبب زیبایی روستاها و
راحتی روستاییان شده است .یکی از روستانشینان
در شهرستان سربیشه بــه بــاشــگــاه خبرنگاران
جوان گفت :اجرای طرح هادی سبب شده زیبایی
روستاها بیشتر شود و با اجرای سنگفرش ،راحتی
برای روستاییان به ارمغان بیاید .او افزود :کوچههای
خاکی سبب ناراحتی روستاییان میشد و کسی
هم به همین دلیل از شهر به روستا نمیآمد ،اما
حاال با سنگفرش معابر ،تردد در
کوچهها راحــت شــده و کودکان
میتوانند بازی کنند و خودروها
نیز بدون مشکل عبور کنند .اما
در برخی شهرستانها...

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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کاهش نرخ بیکاری جوانان

در خراسان جنوبی
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ماجراییکاعتمادبیجا

خانهای که
در زمین رمزارزها آب رفت!
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آب شرب سبزوار

سالم است
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برف و سرما به خراسان شمالی

باز میگردد
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بررسی وضعیت منابع آبی استان پس از بارندگیهای اخیر

آمار ذخایر آبی همچنان نگرانکننده است
کاهش شدید بارندگی و خشکسالی که سال
گذشته و تا پایان پاییز امسال ادامــه داشت
سبب نگرانی خیلیها شد .تا جایی که حرف
از بیسابقه بودن بیبارانیها در چند دهه اخیر
به میان آمد و هشدارها هر روز بیشتر میشد.

با شــروع زمستان امــا قــدری از ایــن نگرانیها
شهــایــی در حــد نــرمــال در
کاسته شــد و بــار 
خ ـراســان رض ــوی را شاهد بــودیــم .گرچه این
بارندگیها در بسیاری از نقاط کشور فراتر از
حد معمول بود و سیل و سیالبهای زیادی

با خود به همراه داشــت .در مجموع آنچه از
بارندگیهای دیماه عاید کشور و استان شده
پس از دورهای بیبارانی قابل قبول و تا حدی
قابل توجه بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی

دربــاره بارندگیهای زمستانی امسال و تأثیر
آن بر ذخیره آب پشت سدهای استان به
قدس گفت :با اینکه در شروع سال آبی و در
پاییز گذشته یکی از خشکترین پاییزهای
سالهای اخیر را شاهد بودیم اما ...
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