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12سال گذشت ،احداث مقبره اسطوره
موسیقی مقامی خراسان به سرانجام نرسید

فرماندار گناباد
خبر داد:

پیشرفت 92درصدی پروژه
فرودگاه گناباد

معاوناستاندار:

میزان ورود مسافر
به مشهد عادی است

صفحه۷

رئیساتحادیه
موبایلفروشانمشهد:

گرانی تا آخر سال
سراغ بازار موبایل
نمیآید
صفحه۷
رئیسهیئتمدیرهسازمان
نظامصنفیرایانهای:

 ۲۵هزاردانش آموخته
بیکار در حوزه آیتی
مشهد داریم
صفحه۷
مدیرکلمیراث فرهنگی
استان:

رئیساتاقبازرگانیایران
مطرحکرد:

بارتوسعهنیافتگی
صادرات روی دوش
مردم
صفحه۷

Tue.Jan.19.2021. No.4608

شورایشهرالیحهجامع
کاهشآلودگیهوا را
تصویبکرد

سه شنبه  30دی  5 / 1399جمادی الثانی 1442
 ۸صفحه/شماره  / 460۸قیمت 600 :تومان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در گفت وگو با خراسان رضوی تشریح کرد :

 2شرط اصلیبرایتبدیلواحدهای
مسکنمهربهطرحاقدامملی

گام مدیریت شهری
برای کاهش آلودگی
هوایمشهد

صفحه۲

رئیساتحادیهطال،نقره
وجواهرمشهدخبرداد:

تداوم روندکاهشی
قیمتطالوسکه
صفحه۷
تا سال آینده

صفحه۸

واکنش ها به اقدام آمریکا در
تحریم آستان قدس رضوی

زیارترضوی
تحریمشدنینیست

در جلسه شورای عالی مناطق
آزاد تجاری ،صنعتی
و ویژه اقتصادی انجام شد

تصویبطرحجامع
مناطقویژهاقتصادی
دوغارون و سرخس

وکاهشدمایهوا

طــرح جامــع مناطــق ویــژه اقتصــادی
ســرخس ،دوغــارون و فــرودگاه پیــام به
همراه پنج شــهر دیگر در جلســه شورای
عالــی مناطــق آزاد تجــاری ،صنعتــی و
ویــژه اقتصــادی و با حضــور معــاون اول
رئیسجمهوری تصویب شد...


صفحه۷
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پیشبینیبارشبرفوباران

عکس :روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

سدفریمانبهمنطقه
گردشگریتبدیل
میشود
صفحه۲

نوای
غربت

صفری/رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداری
شهرستانگنابادگفت:بیشاز ۲تنچوبآالت
تاغ جنگلی قاچاق در شهرستان گناباد کشف
وضبط شد .
محمد رضا نخعی افزود  :یک دستگاه خودروی
کاویان حامل چــوب آالت تاغ جنگلی در محور

صفحه۲

فرماندارگنابادخبرداد:

کشف محموله ۲تنی چوب قاچاق در شهرستان گناباد
مواصالتی گنابــاد به مشــهد توســط ماموران
پاسگاه انتظامی شهید ســاالری گناباد کشف
و ضبط شد.
وی گفــت :متهم ایــن محمولــه را در خودروی
مخصوص حمل اثاثیه منزل بارگیری کرده و از
سمت سرایان به مشهد در حال حرکت بود که

صبحشنبه
مشهد منفی
 10درجه

توسطمامورانپاسگاهپسازهماهنگیقضایی
بازرسی شــد و بیش از  ۲تن چوب تاغ جنگلی
کشف و ضبط شد .وی گفت  :طبق دستور مقام
قضایی این محموله برای تعیین ماهیت ،نوع و
تعداد درختچه ها تحویل یگان حفاظت منابع
طبیعیشهرستانشد.

پیشرفت 92درصدی پروژه
فرودگاه گناباد

فرماندار گنابــاد با اشــاره به پیشــرفت 92
درصدی پروژه فرودگاه گناباد در گفتوگو
با تســنیم اظهار کرد :فرودگاه گناباد از این
پس به نام فــرودگاه شــهدای گناباد معرفی
شود زیرا براســاس مصوبهای که در سازمان
فرودگا ههای کشور داشتهایم فرودگا ههای
تازه تاســیس به نام شــهدای آن شهر نامیده
میشــود .حامد قربانی افزود :اجرای پروژه
محوطــه ســازی و راه ورودی ایــن فــرودگاه
توسط یک پیمانکار بومی با اعتبار  8میلیارد
تومانی آغــاز خواهد شــد .فرمانــدار گناباد
اعالم کرد :ایــن پروژه  92درصد پیشــرفت
فیزیکی دارد و با انجام اقدامات راه ورودی و
محوطه سازی باید شاهد بهره برداری آن به
زودی باشیم.

