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وزیر نیرو
خبر داد:

گپ و گفت با پاکبان ساکن تربت حیدریه
دارای رتبه اول کتاب خوانی استان

امروز؛افتتاحیکطرحبرقیباحضور
ویدئوکنفرانسیرئیسجمهوردراستان

پاکبانعاشق
کتابوسینما

پدرشهیداحمد
عطاردی آسمانی شد
صفحه۲

مدیرامورمنابعآبمشهد
خبرداد:

رفع تصرف از 6هزار
و 833متر مربع از
بستر رودخانه کال
خشکفریمان

Thu.Dec.3.2020. No.4569

گزارشی درباره دالیل
کاهش جوجهریزیدرقطب
مرغداریخراسانرضوی

پنج شنبه  1۳آذر 1۷ / 1399ربیع الثانی 1442
 4صفحه/شماره  / 456۹قیمت 600 :تومان

باوجود افزایش 43درصدی اعتبارات عمرانی ،سهم استان از بودجه نسبت به سال گذشته  ۴دهم درصد کاهش یافت

 25درصد ظرفیت
مرغداریهای
سبزوار خالی است

سهماستانازبودجهبازهمآبرفت

صفحه۳

مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی اعالم کرد:

صفحه4

تشکیل ۲هزار
پروندهبرای
نانوایانمتخلف
دراستان

صفحه3

فرماندارگنابادخبرداد:

پرداخت ۱۳میلیارد
تومانتسهیالت
کرونا در گناباد

صفحه2

فرماندهانتظامیتربتجام:

قاتل خاموش جان
زن باردار را گرفت

صفحه3

تمدیدیکهفتهای
محدودیتهای
کروناییدرمشهد
و ۳شهراستان
محدودیــت هــای کرونایــی در  4شــهر
مشهد  ،ســبزوار ،خلیلآباد و قوچان که
همچنان جزو شــهرهای قرمز در کشــور
قرار دارنــد ،یک هفتــه دیگر ادامــه پیدا
می کند...

صفحه3

اخبار
جامعه

آب انبار تاریخی روستای
سعدآباد فریمان مرمت
می شود
اصغری/رئیــس اداره میــراث فرهنگی
فریمان گفت :آبانبار تاریخی روســتای
ســعدآباد فریمــان مرمــت و تبدیــل بــه
باشــگاه ورزشــی روســتا میشــود.به
گزارش خراسان رضوی ،حسن گیاهی
در بازدیــد از آبانبــار تاریخی روســتای
ســعدآباد فریمان که بــا حضــور دهیار و
اعضایشورایاسالمیانجامشد،اظهار
کرد :تخلیــه آبانبار از زبالــه و نخاله آغاز
شــده اســت و بهتدریج دیگر امور مرتبط
با مرمت انجام میشــود.وی افزود:بنای
آبانبار تاریخی سعدآباد مربوط به دوره
مظفرالدیــن شــاه قاجار اســت و بعــد از
مرمت تبدیل به باشــگاه ورزشــی روستا
خواهــد شــد.گیاهی ادامــه داد :کتیبه
سنگیآبانبارکهبهخطنستعلیقنوشته
و حکاکی شده ب ه صورت سالم در اختیار
میراث فرهنگی قرار گرفته است که بعد
از مرمت در محل مناســب نصب خواهد
شد .شایان ذکر است ،این اثر تاریخی که
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده حدود
 ۸۰مترمربع مســاحت با پالنی دایره ای
شــکل دارد که گنبد آجری عرق چین بر
آناستواراست.

انتقاد یک دامدار از افزایش
قیمت علوفه و خوراک دام
محمدعلــی رمضانــی یکــی از گاوداران
نمونه اســتان به تســنیم گفت :متاسفانه
قیمــت و هزینه نهادههــا و خــوراک دام با
سود به دســت آمده برابری نمیکند .وی
مشــکل گاوداران را افزایــش سرســامآور
قیمــت علوفــه و خــوراک دام بیــان کرد و
افــزود :قیمــت ذرت و ســویای دام حدود
شش ماه اســت که بســیار افزایش یافته و
متاســفانه دولت هیــچ نظارتــی روی این
افزایش قیمتها ندارد .وی تصریح کرد:
قیمتدستگاههایموردنیازبرایپرورش
دام هم افزایش یافته بنابراین اگر کســی
بخواهدواردچنینحرفهایشودجزضرر
دستاوردیبرایشنخواهدداشت.

مدیرکلگمرکدوغارون
درمنطقهویژه
ازانسداد ِ
اقتصادیباهدفیکپارچه
سازیترددهاخبرداد:



عکس ها  :ایرنا

کشف 55راس
گوسفندقاچاق
در بردسکن

صفحه۲

وزیرنیروخبرداد:

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

وزیرنیروازافتتاحیکطرحبرقیدراستانبههمراه
طرح هایی در استان های سیستان و بلوچستان و
خوزستانباحضورویدئوکنفرانسیرئیسجمهور
طی روز پنج شــنبه (امروز) خبر داد .اردکانیان در
گفت و گو با شــبکه خبر اظهار کــرد :در پویش «هر
هفتهالفبایران»حدودششهزارمیلیاردتومان
طرح های صنعت برق را در اســتان های خراسان
رضوی ،سیستان و بلوچستان و خوزستان شامل
نیروگاههایبخار،انرژیهایتجدیدپذیرونیروگاه
بادی با حضور رئیس جمهور افتتاح میکنیم .وی
همچنین با اشــاره به طرح برق امیــد تصریح کرد:
براساستاکیدرئیسجمهور،بعدازتصویبطرح
برق امید در هیئت وزیران در اوایل شــهریور و آغاز
اجرایآنازآبانامیدواریمگزارشاولینقبضبرق
رادردورهدوماههیعنیآخرآذربهمردمارائهدهیم
تا مشخص شود چه مشــترکانی مشمول بخشش
 100درصدی شــده انــد و چــه برنامههایی برای
اصالح مصرف مشترکان پرمصرف در نظر گرفته
شده است .اردکانیان افزود :قصد داریم این طرح
رادربارهآبنیزانجامدهیماگرچهتفاوتهاییبین

موضوعاتمختلفبرقوآبوجودداردوآبوابسته
بهشرایطاقلیمیاست.
•بهره برداری از نیروگاهی با سرمایه
گذاری  34هزار میلیارد ریالی

برای پیگیری جزئیات طرح برقی که قرار اســت
امروز در اســتان بــه بهره بــرداری برســد با مدیر
نیروگاهسیکلترکیبیفردوسیگفتوگوکردیم
کهویدراینزمینهگفت:قراراستنیروگاهیبا
سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری
برســد که در فاز اول بخش بخار این نیروگاه 34
هزار میلیــارد ریال ســرمایه گذاری شــده و توان
تولید  160مــگا وات بــرق را دارد و بخش گازی
آن نیز در سال های گذشته راه اندازی شده بود.
حسن پری پور در گفت و گو با «خراسان رضوی»
درباره چگونگی ســرمایه گذاری دولــت در این
نیروگاه اظهار کرد :دولت برای آینده فرمولی در
بودجهسال 99تعریفکردهاستتاازمحلصرفه
جویی مصرف سوخت ،مبالغ سرمایه گذاری در
اینپروژهپرداختشود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد:

کاهش  ۱۰درصدی اختصاص بذر گندم به مشهد
معاون فنی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان
مشــهد گفت :بذر گندم آبی اختصــاص یافته به
مشهد در سال گذشته  1923تن بوده و امسال
 1843تن است .به گزارش ایسنا ،خوشقامت
با اشــاره به این که بذر گندم اختصــاص یافته به
مشهد نسبت به سال گذشــته حدود  ۱۰درصد
افت داشته است ،اظهار کرد :دلیل مواجه شدن
کشــاورزان با کمبود بذر ،تحویل گنــدم مازاد بر
مصرفشــان بوده اســت .وی افــزود :گندمی که
کشــاورزان به عمــل میآورنــد به وســیله دولت
خریداریمیشودوبهدلیلاینکهدولتباقیمت
خوبی این گنــدم را خریداری کرده ،کشــاورزان
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آن را تحویل دادهاند .معاون فنی ســازمان جهاد
کشاورزی شهرستان مشهد با بیان این که جهاد
کشــاورزی  ۶۰درصــد بــذر را تامین مــی کند،
تصریحکرد:بهلحاظکارشناسیتامینبخشیاز
بذرموردنیازکشاورزانبرعهدهجهادکشاورزی
اســت ،جهاد کشــاورزی تقریبا ۶۰درصد بذر را
تامین میکند و همه ســاله کشــاورزان بقیه بذر
مورد نیــاز خــود را از بذرهــای مصرفــی خود که
بوجاریوضدعفونیشده،تهیهمیکنند.معاون
فنی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مشهد
اظهار کرد :الزمه دستیابی به اهداف کشاورزی
پایداردسترسیبهبذرهایاصالحشدهاست.

گامی دیگر
برایتسهیل
ترددکامیونها
در دوغارون
صفحه3

