۳

۲

سخنگوی گمرک ایران
خبرداد:

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا
خبر داد:

تغییر وضعیت 3شهر استان از قرمز
به نارنجی
درستادتسهیلورفع
موانعتولیدخراسانرضوی
انجامشد

گره گشایی از
مشکالت ۱۱واحد
تولیدی در استان

صفحه۳

بازگشایی مرز لطف آباد با ترکمنستان
پس از  9ماه

Wed.Dec.2.2020. No.4568

گزارشیدربارهچالش
محیطزیستیدرشهرستان
بردسکن

چهارشنبه  1۲آذر 1۶ / 1399ربیع الثانی 1442
 4صفحه/شماره  / 456۸قیمت 600 :تومان

فعاالن حوزه صنعت سنگ ساختمان مطرح کردند

زباله گاه40ساله
بردسکن در باالدست
قنات !
صفحه2

سنگهایپیشپایصادراتسنگساختمانی

فرماندهانتظامیتربتجام
خبرداد:

صفحه4

فعاالن هنری استان
تسهیالتکمبهره
میگیرند

دستگیریقاتل
زن  ۲۳ساله ای که
جسدش کنار جاده
رها شده بود

صفحه۲

فرماندارگناباد:

صفحه3

 ۸۷درصد روستاهای
گناباد از گاز طبیعی
برخوردار شدند

هشدارهواشناسی
دربارهاحتمال
بارشهایسیالبی
دراستان

صفحه3

مدیرامورمنابعآبتربتجام
خبرداد:

بازگشایی ۴بندخاکی
غیرمجازوتوقیف
ادوات در تربت جام
صفحه۳

صفحه3

افزایش ۶۱درصدی توزیع بذر
گواهی شده گندم و جو
در تربت جام
حقدادی -مدیر جهادکشــاورزی تربت
جام گفت :امســال بیش از هــزار و ۹۰۰
تن بذر گواهی شــده گندم و جو به قیمت
مصوب بین کشــاورزان تربت جــام توزیع
شده واین در حالی است که سال گذشته
هزار و  ۱۷۴تــن بذر توزیع شــد .عرفانی
افزود :سطح زیر کشت گندم و جو در سال
زراعی جــاری در شهرســتان  ۲۰هــزار و
 ۵۰۰هکتار اســت که با توجه به افزایش
توزیع بذر نسبت به ســال گذشته ،در ۳۵
درصداز سطحمزارعغالتدرشهرستان
تعویض بذر انجام شده و بذر گواهی شده
نقشبنیادیدرافزایشعملکرد ۳۵تا۴۰
درصدیمحصولدارد.

مدیرکلثبتاسناداستان
اعالمکرد:

تعیینتکلیف
اراضیکشاورزی
توس،شایدچند
روزدیگر
آمار دقیقی از وسعت اراضی
کشاورزی توس که باید از طرح
خارج شوند  ،اعالم نشد

شــش روز پیش  ،دادســتان عمومــی و انقالب
مرکز استان در هفتادمین جلسه شورای حفظ
حقوقبیتالمالدراموراراضیومنابعطبیعی
استانمهلتپنجروزهبرایتعیینتکلیفاراضی
کشاورزیدرمحدودهمنفصلتوسدادهبودکه
بر این اساس جهاد کشاورزی استان و اداره کل
راه و شهرسازی از طریق وزارتخانههای مربوط
و شــورای عالی شهرســازی و معماری موضوع
اصالحمحدودهراپیگیریکنند.ازمهلتتعیین
شدهدوروزمیگذرداما  آنطورکه«درودی»در
گفت وگو با خراسان رضوی اعالم کرده اعضای
کارگروهمهلتیکهفتهتا10روزهایخواستند
که بتوانند زمین های کشــاورزی محدوه توس
را تعیین تکلیــف کنند.مرداد امســال که طرح
راهبردی توس در شــورای عالی شهرســازی و
معماری ایران به تصویب رســید روح تازه ای در
کالبداینمنطقهتاریخیدمیدهشدتابامشخص
شــدن ضوابــط شهرســازی در آن ،بســیاری از

عکس :میثم دهقانی

دستگیری سارقان
1000کیلوپسته
در بردسکن

۲

مشکالتاینمنطقه بهویژهسردرگمی 40هزار
ساکن آن رفع شــود ،در این بین آن چه نگرانی
ایجاد کرده دندان طمع برخی از افراد ســودجو
بوده است که چه در گذشــته و چه اکنون دنبال
سودجوییوزمینخواریدراینمنطقهبودندکه
باتکهتکهکردنزمینهایکشاورزیسرمایهباد
آوردهای بهجیببزنندغافلازاینکه دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان گفته است" :هیچ
وجهی ندارد زمیــن کشــاورزی بخواهد داخل
در محدوده شود ،برای این می گویم که اگر این
اتفاق بیفتد فردا سوء استفاده هایی می شود".
این جا این ســوال پیــش می آید که چــه میزان
زمینهایکشاورزیدرمحدودهتوسقراردارد
که بایــد از این محدوده خارج شــود  .مشــخص
نیســت و در گفت وگو هایی که با برخی اعضای
کارگروه داشــتم آمار مشخصی به دست نیامد،
با این حال باید منتظر ماند که بعد از 10روز چه
اتفاقیخواهدافتاد.

کاهش 0.4
درصدی
طالق

صفحه۲

