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گامی دیگر برای تسهیل تردد
کامیون ها در دوغارون

نوید زنــده روحیــان -با مســدود شــدن در ورود و خروج
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ،تمامی ورود و خروج
های کامیون های باری از مسیر پایانه مرزی دوغارون
صورت خواهــد گرفت .به گزارش خراســان رضوی،
مرز بین المللی دوغارون در چند ماه اخیر با مشکالت
عدیده ای روبه رو بوده که شــرایط کرونایی و ســرازیر
شــدن بخش قابل توجهی از ورود و خروج تریلی ها از
دیگر مســیرها به این نقطه مرزی نیز این کمبودها را
دوچندان می کند اما پــس از چند گــزارش پیگیرانه
خراســان رضــوی و طــرح مطالبــات مختلــف در این
خصوص چندین دستور پیگیری و اصالح فرایندها از
سوی دولت و استاندار برای سامان دهی مرز دوغارون
صادرودرنهایتبهخبرخوشطرحجامعساماندهی
منطقه ویــژه اقتصادی دوغارون منتهی شــد .یکی از
مطالبات مطرح شــده در آن گزارش ها نیز وجود ســه
در ورود و خروج مجزا بــرای این مرز بیــن المللی بود
که مشــکالتی را به وجــود آورده و موجــب نارضایتی
هایی در منطقه شده بود و گاهی همین مسئله باعث
تجمع کامیون ها در دوغارون میشد.حاال با تصمیم
جدیدیکهدرکارگروهویژهساماندهیمناطقمرزی
استان گرفته شده ،قرار است با تجمیع مبادی ورودی
و خروجی در دوغارون مدیریت یکپارچه مرزی حاکم
شود.محمدکوهگرد،مدیرکلگمرکدوغاروندراین
باره می گوید :براســاس مصوبه کارگروه ویژه سامان
دهی مرز استان مسیر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
که پیش از ایــن در ورود و خروج در آن وجود داشــت،
مسدود شده است.وی افزود :با توجه به این مسدودی
همه کامیون ها بایــد از طریق پایانه مــرزی دوغارون
رفت و آمد کنند و دیگر از مســیر منطقه ویژه استفاده
نخواهند کرد.کوهگرد درخصوص فرایند ترانشــیپ
منت در منطقه ویژه اقتصادی نیز بیــان کرد :این کار
طبــق روال عادی در منطقــه انجام میشــود و خروج
کامیون ها از پایانه مرزی خواهد بود.

مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاعالمکرد:

تشکیل ۲هزار پرونده
برای نانوایان متخلف در استان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت :در قالب
گشت های مشترک نظارتی با دستگاه های متولی دو
هزار پرونده برای نانوایان متخلف در اســتان تشکیل
شد .نوری در گفت و گو با ایرنا افزود :این گشت های
نظارتی به صورت مشــترک با سازمان صنعت ،معدن
و تجارت ،اداره کل تعزیرات و بازرســان اداره کل غله
طی چند هفته اخیر انجام شــده و در پــی آن تخلفات
واحدهای نانوایــی در زمینههای مختلف شناســایی
و تشــکیل پرونده انجام شــده اســت .وی با بیــان این
که هیــچ گونه کمبــودی در تامیــن آرد اســتان وجود
ندارد ،ادامه داد :متاســفانه برخی واحدهای نانوایی
به صورت خودســرانه زودهنگام تعطیــل و اعالم می
کنند آرد ندارند که این اقدامات ناشــی از یک ســری
اختالف قیمت های ایجاد شــده در قیمت آرد است.
نوری گفت :تا پایان شــهریور امسال هیچ مشکلی در
روند پخت نان و فعالیت این بخش نبود اما از  ۱۵مهر
شاهد بروز مشکل در بازار آرد و نان بودیم .در حالی که
طی این مدت هیچ اتفاقی از جملــه افزایش جمعیت
و مصرف نان نیفتــاده و صرفا قیمــت خرید تضمینی
گندم اعالم شده است .وی افزود :ناهماهنگی در آن
بخشیبهوجودآمدکهبرخینانواییهاخارجازچرخه
دولتی ،آرد تامین و خارج از ساعت پخت میکردند در
حالیکهطبققانون،تمامیواحدهاینانواییملزمبه
رعایت ساعت پخت و روز تعطیلی خود هستند و خارج
ازاینچارچوبفعالیتآنهاتخلفمحسوبمیشود.

مدیرعملیات شرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد:

حجم ذخیره میدان گازی
خانگیران افزایش یافت

مدیرعملیاتشرکتپاالیشگازشهیدهاشمینژاد
ســرخس گفت :حجم ذخیره گاز از ابتدای امسال
در میدان «شوریجه  »Dخانگیران در استان نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۲۲درصد بیشتر شده
اســت .فیضی در گفت و گــو با ایرنــا افــزود :بر این
اســاس حجم کنونــی ذخیرهســازی گاز در میدان
شــوریجه خانگیران به یک میلیارد و  ۸۸۵میلیون
مترمکعب رسیده است .وی این حجم از ذخیره گاز
را برای مصرف سوخت زمستانی در محدوده شمال
شرق کشــور «مناســب» و پایدار کننده تولید گاز در
فصل ســرما توصیف و بیان کرد :با وجود این باز هم
از عموم هموطنان در این ناحیه تقاضا میشــود در
مصرف بهینه گاز صرفهجویی کنند.
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مدیر جهاد کشاورزی مشهد:

وزیر نیرو خبر داد:

مردم نگران نباشند
بازارپروتئین استانکمبود ندارد
مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد گفت :بــازار پروتئین
استان کمبودی ندارد ،نظارت بر قیمتها در دستور
کار است و جای هیچ گونه نگرانی در تامین نیازهای
مردم نیســت .امیــد طهماســبیزاده در گفتوگو با
تســنیم با اشــاره به این که با واگذاری مــواد اولیه به
کارخانه های خوراک دام ،حداقل  30درصد ارزش
افزوده نیز حاصل میشود ،اظهار کرد :تمام تالش ما
در کمیته فنــی خوراک دام ،کمک بــه افزایش تولید
نهادههــای دامــی ،برطرف کــردن نیاز دامــداران و
مرغــداران با هدف تامیــن مواد پروتئینــی مورد نیاز
مردم در بازار مصرف اســت .مدیر جهاد کشــاورزی
شهرســتان مشــهد مهــم تریــن هــدف بازدیدهــای
میدانــی از کارخانه های خــوراک دام را شناســایی
ظرفیتها و توانمندیهای استان و همچنین کیفیت
ســنجی کارخانه ها با آنالیز نهادههای تولیدی بیان
کرد و افزود :نشســتهای تخصصی کارشناســان با
مدیران واحدهــای تولیدی ،عالوه بــر کمک به رفع
موانع تولید ،نقش بســزایی در حمایت از واحدهای
تولیدی ،دامداریها و مرغداریها بــا حفظ و ایجاد
اشــتغالهای ســالم و پایدار با هدف افزایــش تولید
دارد .طهماسبیزاده با اشاره به نقش موثر کارخانه
های تولید خوراک دام در افزایش بهرهوری و ارتقای
صنعت دام و طیور و آبزیپروری افزود :خوشبختانه
با ایجاد بسترهای مناسب تولید پروتئین در استان که
از مهم ترین آن میتوان کارخانــه های خوراک دام و
طیور و واحدهای متعدد پرورش گاو ،گوسفند ،طیور
گوشــتی و تخم گذار و مزارع متعدد پرورش ماهی را
برشمرد جای هیچ گونه نگرانی برای تامین نیازهای
مردم وجود ندارد .وی تصریح کرد :از تمامی کارخانه
های خوراک دامی که در تامین کنسانتره مورد نیاز
دامداران مشهد ایفای وظیفه و تکلیف میکنند بدون
استثنا به صورت دورهای یا موردی بازدیدهای فنی
و کارشناســی به عمل خواهد آمد .طهماســبیزاده

وجــود کارخانه هــای بســیار توانمند عضــو اتحادیه
کارخانهداران خوراک دام استان را یکی از مهم ترین
ظرفیتهای تولیدات غذایی و بینیــازی از واردات
گوشت و لبنیات دانست و بیان کرد :نقش بهره وری
مطلوب و افزایش بازدهی واحدهای تولیدی که برای
تغذیه دام خود از کنسانترههای با کیفیت مورد تایید
استفاده میکنند ،غیرقابل انکار است.

انتقاد یک دامدار از افزایش
قیمت علوفه و خوراک دام

خبر مرتبط

محمدعلــی رمضانــی یکــی از گاوداران نمونــه
استان به تسنیم گفت :متاســفانه قیمت و هزینه
نهادههــا و خــوراک دام بــا ســود به دســت آمده
برابری نمیکند.
وی مشکل گاوداران را افزایش سرسامآور قیمت
علوفــه و خــوراک دام بیان کــرد و افــزود :قیمت
ذرت و سویای دام حدود شش ماه است که بسیار
افزایش یافته و متاسفانه دولت هیچ نظارتی روی
این افزایــش قیمتهــا نــدارد .وی تصریح کرد:
قیمت دســتگاههای مورد نیاز برای پرورش دام
هم افزایش یافته بنابراین اگر کسی بخواهد وارد
چنین حرفهای شود جز ضرر دستاوردی برایش
نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد:

افزایش  4هزار میلیاردی بودجه عمرانی
در الیحه اصالح بودجه  99شهرداری
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک
شــورای شــهر مشــهد گفت :با توجه بــه تاکید
مدیریــت شــهری مبنــی بــر اتمــام پروژههای
عمرانی آغاز شــده طی ســه ســال اخیر تا پایان
دوره شورای پنجم و همچنین تعریف پروژههای
عمرانــی جدیــد ،شــاهد افزایــش چهــار هزار
میلیارد تومانی بودجه عمرانی در الیحه اصالح
بودجه ســال  99شــهرداری مشــهد هســتیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــورا ،ریاضی
با اشــاره بــه الیحــه اصــاح بودجه شــهرداری
که در کمیســیونهای تخصصی شــورای شهر
درحــال بررســی اســت ،اظهــار کــرد :بودجه
عمرانی شــهرداری امســال به دالیل مختلف و
متعدد افزایش چشــمگیری داشــته است .وی
در تشــریح علل این افزایش گفت :یکی از مهم
ترین علتهــا ،تاکید مدیریت شــهری مشــهد

امروز؛ افتتاح طرح برقی
با حضور ویدئوکنفرانسی
رئیس جمهور در استان

بر اتمام پروژههای عمرانی شــهر تــا پایان دوره
است ،به ویژه پرو ژههایی که طی سه سال اخیر
عملیات اجرایی شان آغاز شده و به مردم وعده
اتمام آن هــا را دادهایم .ریاضی با بیــان این که
یکی از معضالت و مشکالت شهرها ،پروژههای
عمرانی است که عملیات ســاخت آن ،سالها
به طول میانجامد ،افزود :تمام سعی ما بر این
بوده که پروژهها را در ســریعترین زمان ممکن
به بهرهبرداری برســانیم و شــهروندان بتوانند
از ثمــرات آن بهــره ببرنــد .وی افزایــش بودجه
عمرانی ســال  99در الیحــه اصــاح بودجه را
حدود چهــار هــزار میلیــارد تومان اعــام کرد
و گفــت :تــورم و همچنین افــزوده شــدن چند
پروژه عمرانی جدید برای شهر از دیگر عواملی
اســت که ســبب شــده امســال اصــاح بودجه
کمسابقهای را شاهد باشیم.

وزیر نیــرو از افتتاح یک طرح برقی در اســتان به همــراه طرح هایی
در اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان بــا حضــور
ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور طی روز پنج شنبه (امروز) خبر داد.
اردکانیان به شــبکه خبر گفــت :در پویش «هر هفته الــف ب ایران»
حدود شش هزار میلیارد تومان طرح های صنعت برق را در استان
های خراســان رضوی ،سیســتان و بلوچستان و خوزســتان شامل
نیروگاه های بخار ،انرژی های تجدید پذیر و نیروگاه بادی با حضور
رئیس جمهور افتتاح میکنیم .وی همچنین با اشــاره به طرح برق
امیــد تصریح کرد :بر اســاس تاکید رئیــس جمهور ،بعــد از تصویب
طرح برق امیــد در هیئت وزیران در اوایل شــهریور و آغاز اجرای آن
از آبان امیدواریم گزارش اولین قبض برق را در دوره دو ماهه یعنی
آخر آذر به مردم ارائه دهیم تا مشخص شود چه مشترکانی مشمول
بخشــش  100درصدی شــده اند و چــه برنامههایی بــرای اصالح
مصرف مشــترکان پرمصرف در نظر گرفته شده اســت .اردکانیان
افزود :قصد داریم این طــرح را روی موضوع آب نیز انجام دهیم اگر
چه تفاوتهایی بین موضوعات مختلف بــرق و آب وجود دارد و آب
وابسته به شرایط اقلیمی است.
•بهره برداری از نیروگاهی با سرمایه گذاری  34هزار میلیارد ریالی

برای پیگیری جزئیات طرح برقی که قرار اســت امروز در اســتان به
بهره برداری برســد با مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی گفت و
گو کردیم که وی در این زمینه گفت :قرار است نیروگاهی با سرمایه
گذاری بخش خصوصی به بهره برداری برســد که در فاز اول بخش
بخار این نیروگاه  34هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و توان
تولید  160مگا وات برق را دارد و بخش گازی آن نیز در ســال های
گذشته راه اندازی شده بود .حسن پری پور در گفت و گو با «خراسان
رضوی» درباره چگونگی سرمایه گذاری دولت در این نیروگاه گفت:
دولت برای آینده فرمولی در بودجه ســال  99تعریف کرده اســت تا
از محل صرفه جویی مصرف سوخت ،مبالغ ســرمایه گذاری در این
پروژه پرداخت شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد:

کاهش  ۱۰درصدی
اختصاص بذر گندم به مشهد

معاون فنی ســازمان جهاد کشــاورزی
شهرســتان مشــهد گفــت :بــذر گندم
آبی اختصاص یافته به مشــهد در سال
گذشــته  1923تــن بــوده و امســال
 1843تن اســت .بــه گزارش ایســنا،
خوشقامــت با اشــاره بــه این کــه بذر
گندم اختصاص یافته به مشــهد نسبت
بــه ســال گذشــته حــدود  ۱۰درصــد
افت داشــته اســت ،اظهار کــرد :دلیل
مواجــه شــدن کشــاورزان بــا کمبــود
بذر ،تحویل گندم مازاد بر مصرفشــان
بــوده اســت .وی افــزود :گندمــی کــه
کشــاورزان به عمل میآورند به وسیله
دولــت خریــداری میشــود و بــه دلیل
این که دولت با قیمت خوبی این گندم
را خریــداری کــرده ،کشــاورزان آن را

تحویــل دادهاند .معاون فنی ســازمان
جهــاد کشــاورزی شهرســتان مشــهد
بــا بیان ایــن که جهــاد کشــاورزی ۶۰
درصد بــذر را تامین می کنــد ،تصریح
کــرد :بــه لحــاظ کارشناســی تامیــن
بخشــی از بذر مورد نیاز کشــاورزان بر
عهده جهــاد کشــاورزی اســت ،جهاد
کشــاورزی تقریبــا  ۶۰درصــد بــذر را
تامین میکند و همه ســاله کشاورزان
بقیه بذر مــورد نیاز خــود را از بذرهای
مصرفی خود که بوجاری و ضد عفونی
شــده ،تهیــه میکننــد .معــاون فنــی
ســازمان جهاد کشــاورزی شهرســتان
مشــهد اظهار کرد :الزمه دســتیابی به
اهداف کشــاورزی پایدار دسترسی به
بذرهای اصالح شده است.

 25درصد ظرفیت مرغداریهای سبزوار خالی است
میالد کالته -کمبود نهاده و گرانی آن در بازار آزاد و افزایش  50تا
100درصدی قیمت اقالم دارویی ،واکسن و ریزمغذیها سبب
شــده اســت که  25درصد ظرفیــت مرغداریهای شهرســتان
ســبزوار بــرای جوجهریزی خالــی بماند .بــه گزارش خراســان
رضوی ،شهرستان ســبزوار با ظرفیت تولید ساالنه  25میلیون
قطعه مرغ ،یکــی از قطبهای مهم اســتان خراســان رضوی در
زمینه تامین گوشت سفید است که در سال گذشته  16میلیون
و  900هــزار قطعــه جوجهریــزی در این شهرســتان انجام شــد
و درمجموع حــدود  25درصــد از ظرفیــت مرغداریهــای این
شهرستانفعالنبودهاست.طیهشتماهنخستامسالحدود
 9میلیون قطعه جوجهریزی در ســبزوار گزارش شــده اســت که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته جوجهریزی در این شهرستان
 18درصد کاهــش یافت .کمبــود و گرانــی نهادههــای مرغ در
روزهای اخیر سبب شد که آمار جوجهریزی مرغداران در سبزوار
کاهش یابد و با توجه به گســترش این چالش در سراســر کشور،
قیمت مرغ در مدت چند روز نوسان قابلتوجهی را تجربه کرد.
•چالش تامین نهاده پیشروی مرغداران سبزوار

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان
رضــوی در گفتوگــو بــا خراســان رضــوی دربــاره مشــکالت
مرغداران این شهرســتان ،اظهار کــرد :مرغداران در ســبزوار
تشــنه جوجهریزی هســتند ولی به دلیل نبود نهادههــا ،اقدام
به جوجهریــزی نکردهاند و این موضوع پس از گذشــت  50روز
خودش را نشان داد و شاهد افزایش قیمت مرغ بودهایم .احمد
بروغنی با بیان اینکــه هم اکنون قیمت حــدودی هر کیلوگرم
مرغ 25هزار و  500تومان در شــهر سبزوار اســت و به صورت

• 25درصد ظرفیت مرغداریهای سبزوار فعال نیست

تنظیم بازار نیز با قیمت  20هزار و  400تومان در فروشــگاهها
توزیع میشــود ،افزود :در بــازه چند روزه به دلیل مشــکالتی،
مرغداران نتوانستند برای جوجهریزی اقدام کنند و در روزهای
آینده قیمت مرغ زنده و گوشــت مــرغ کاهش مییابــد و به نرخ
مصوب نزدیــک میشــود .وی مهمترین مشــکل مرغــداران را
در مرحلــه نخســت تامیــن نهادههــا دانســت و بیان کــرد :باید
قبول کنیم کــه هزینهها و ســرمایه در گردش بــرای مرغداران
افزایش یافته اســت؛ به طوری که اگر در گذشته برای  10هزار
جوجهریــزی بــه  200میلیون تومان ســرمایه نیاز بــود ،اکنون
برای همان تعداد جوجهریزی به  400میلیون تومان نیاز است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی خراسان
رضوی درباره ســایر مشــکالت مرغداران ،ادامه داد :به غیر از
کمبود و گرانــی نهادهها ،اقــام دیگر از جمله دارو ،واکســن و
ریزمغذیها برای مرغداران گران شــده و برخی از اقالم  50تا
 100درصد افزایش قیمت داشته است .بروغنی تصریح کرد:
معتقد هســتم که اگر نهاده مورد نیــاز مرغداران تامین شــود،
جوجهریزی مرغداران افزایش می یابد.

رئیس شــبکه دامپزشکی ســبزوار نیز در پاسخ به خراسان
درباره مشــکالت مرغداران این شهرســتان گفت :سبزوار
دارای  320واحد مرغداری گوشتی است که این واحدها
ظرفیــت جوجهریزی ســاالنه حــدود  25میلیــون قطعه را
دارنــد .ولــیا ...جغتایی افــزود :در ســال گذشــته حدود
 16میلیــون و  900هــزار قطعــه جوجهریــزی در ســبزوار
انجام شــده و حــدود  25درصد از ظرفیــت مرغداریهای
ایــن شهرســتان فعــال نبــوده اســت .وی ادامــه داد :طی
هشتماه نخست امسال حدود  9میلیون قطعه جوجهریزی
در ســبزوار انجام شــده اســت کــه نســبت به مدت مشــابه
ســال گذشــته  18درصد کاهش جوجهریزی داشــتهایم.
رئیس شبکه دامپزشــکی ســبزوار مهمترین عامل کاهش
جوجهریزی مرغداران ســبزوار را نسبت به ســالیان اخیر،
بحث تامین خوراک و نهادههای طیــور اعالم کرد و گفت:
نهادههای طیور براســاس تصمیمات وزارت کشــاورزی و
صمت با قیمت یارانهای عرضه میشود و حدود  80درصد
نهاده مرغداریهــا وارداتی اســت و با همــان ارز یارانهای
تامین میشــود .جغتایی با اشــاره به اینکه مرغداران باید
همزمان با جوجهریزی درخواســت ســفارش نهاده ذرت و
ســویا را انجام بدهند ،افزود :در ماههای اخیر مشکل ثبت
سفارشها سبب شد که فاصلهای بین جوجهریزی و تامین
نهاده صورت گیرد و مرغداران برای تامین خوراک مرغ به
سمت بازار آزاد رفتند.

ادامه این گزارش را مــی توانیددر صفحه  ۳شهرســتان به
آدرس www.khorasanews.comبخوانید.

اخبار
شهرستان ها

پرداخت ۱۳میلیارد تومان
تسهیالت کرونا در گناباد
از ابتــدای پرداخت تســهیالت به قشــرهای آســیب
دیده از کرونا در گناباد تاکنــون  ۱۳میلیارد و ۳۵۰
میلیون تومان به آن ها اختصاص یافته اســت.حامد
قربانی در گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :همراهی
مردم و اصناف در شهرستان گناباد سبب شد تا بعد
از چند مــاه وضعیت شهرســتان از قرمز بــه نارنجی
تبدیل شود.وی افزود :برخی از محدودیتهایی که
در وضعیت قرمــز بــوده از دیروز کاهش یافته اســت
ولی بهاینمعنانیستکهمردمواصنافپروتکلهای
بهداشتیرارعایتنکنند.فرماندارگناباداظهارکرد:
در تمامــی محدودیتهایی که تاکنون ابالغ شــده،
ســوپرمارکتها و میوه فروشــیها تعطیل نبودهاند
و متاسفانه شاهد هســتیم در این اصناف پروتکلها
رعایتنمیشودکهباهمکاریدانشگاهعلومپزشکی
طرحی را آماده کرده ایم تا در صورت رعایت نکردن
پروتکلها این مغازهها به مدت 15روز پلمب شوند.

رفعتصرف 6833مترمربع
ازبستررودخانهکالخشکفریمان
مدیر امور منابع آب شهرستان مشــهد گفت :حدود
شــش هزار و  833متر مربــع از بســتر رودخانه کال
خشک   شهرســتان فریمان رفع تصرف و آزادسازی
شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای
خراســان رضــوی ،محمــد برزوئی درخصــوص رفع
تصــرف از بســتر رودخانــه کال خشــک شهرســتان
فریمان ،اظهار کرد :در ادامه رفع تصرفات از بســتر و
حریم رودخانههای محدوده تحت پوشش امور منابع
آب مشهد که شهرستانهای مشهد ،طرقبه شاندیز،
فریمــان و چنــاران را در بــر میگیرد ،تخلــف تجاوز
به بســتر رودخانــه کال خشــک شهرســتان فریمان
شناساییشد.ویافزود:پسازتشکیلپرونده،صدور
اخطاریه ،طی شــدن مراحــل قانونی و اخذ دســتور
قضایی از دادستان شهرستان و با همکاری نیروهای
انتظامی ،عملیات رفع تصرف از بستر رودخانه مزبور
توسط واحد گروه رودخانههای این امور در تاریخ11
آبان امسال اجرا شــد که این اقدام موجب آزادسازی
حدود شــش هزار و  833متر مربع از بســتر رودخانه
کالخشکشدهاست.مدیرامورمنابعآبشهرستان
مشهد مطرح کرد :از ابتدای امســال تا  7آذر ماه ،در
خصوص 54پروندهمربوطبهتخلفاتمرتبطباتجاوز
و تصرف به حریم و بستر رودخانههای محدوده تحت
پوشش امور منابع آب مشهد پس از طی شدن مراحل
قانونی و با اخذ دســتور قضایی و همــکاری نیروهای
انتظامی توســط این امور اقدام شــد که این اقدامات
باعث آزادســازی حدود  39.5هکتار از حریم و بستر
رودخانهها در مدت مزبور شده است.

کشف  55راس گوسفند قاچاق
در بردسکن
علی نوری -فرمانده انتظامی بردســکن از کشف ۵۵
رأسگوسفندقاچاق،فاقدمجوزحملازیکدستگاه
کامیونــت در ایــن شهرســتان خبــر داد .ســرهنگ
مختاری در تشریح این خبر گفت :مأموران انتظامی
ایستگاه بازرســی درونه شهرستان بردسکن هنگام
کنترلمحوربردسکنبهطبسیکدستگاهکامیونت
عبوری که قصد خروج از استان به مقصد استانهای
جنوبی کشور را داشت برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرســی از این کامیون تعداد
 ۵۵راس گوســفند قاچــاق و فاقــد هرگونــه مجــوز
بهداشــتی و حمل را کشــف و بــه منظور رســیدگی
بیشــتر بــه قرنطینــه اداره دام پزشــکی شهرســتان
منتقل و در این راستا دو فرد متخلف را به سبب حمل
غیرمجاز این احشام دستگیر کردند .وی با بیان این
که کارشناسان ارزش ریالی این احشام قاچاق را دو
میلیارد و  ۲۲۰میلیون ریال بــرآورد کردند ،تصریح
کرد:مقابلهباکاالیقاچاقوبهویژه کاالهایاساسی
از جمله وظایف ذاتی پلیس اســت که هــم اکنون به
سبب شرایط خاص ناشــی از بیماری کرونا به شکل
بسیار جدیتری از سوی پلیس انجام می شود.

آبانبارتاریخیروستایسعدآباد
فریمانمرمتمیشود
اصغری-رئیس اداره میراث فرهنگی فریمان گفت:
آبانبار تاریخی روســتای سعدآباد فریمان مرمت و
تبدیل به باشگاه ورزشی روستا میشود.به گزارش
خراسان رضوی ،حسن گیاهی در بازدید از آبانبار
تاریخیروستایسعدآبادفریمانکهباحضوردهیار
و اعضای شــورای اسالمی انجام شــد ،اظهار کرد:
تخلیــه آبانبار از زباله و نخاله آغاز شــده اســت و به
تدریج دیگر امور مرتبط با مرمت انجام میشود.وی
افزود:بنای آبانبار تاریخی سعدآباد مربوط به دوره
مظفرالدین شاه قاجار است و بعد از مرمت تبدیل به
باشگاهورزشیروستاخواهدشد.گیاهیادامهداد:
کتیبه ســنگی آبانبار که به خط نستعلیق نوشته و
حکاکی شده است ب ه صورت سالم در اختیار میراث
فرهنگی قرار گرفته است که بعد از مرمت در محل
مناسب نصب خواهد شد .شایان ذکر است ،این اثر
تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده حدود
 ۸۰مترمربع مساحت با پالنی دایره ای شکل دارد
که گنبد آجری عرق چین بر آن استوار است.

